
''/ІЧІІ 

Рекомендовано Міністерством 
освіти і науки України 

Іїаичіьіьний посібник для студентів 
1ІИ1ЦИХ навчальних закладів 

Київ 
"Либідь" 

2005 



ББК 83.3(0)3я73 
А72 

Розповсюдження та тиражування 
без офіційного дозволу видавництва заборонено 

Р е ц е н з е н т и : 
доктор філологічних наук, професор М. Г. Сенів 

(Донецький національний університет), 
доктор філологічних наук, професор М. А. Собуцький 

(Національний університет «Києво-Могилянська академія») 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(лист № 14/18.2-2383 від 10.11.04) 

А в т о р и : 
Миронова В. М. (кер. авт. кол.), Михайлова О. Г., 
Мегела 1. П., Лефтерова О. М., Пухапьська Н. Я. 

Редакція навчально-методичних видань 
Головний редактор В. М. Куценко 

Редактор О. О. Лисенко 

А72 Антична література / Миронова В. М. (кер. авт. кол.), 
Михайлова О. Г., Мегела І. П. та ін.: Навч. посіб. — 
К.: Либідь, 2005. - 488 с. 

ISBN 966-0399-1. 
До навчального посібника включено статті, які охоплюють 

різні сфери культурного життя Стародавньої Греції та Старо-
давнього Риму. Книгу побудовано за принципом енциклопедич-
ного словника-довідника, що складається з трьох частин: антична 
міфологія, антична література, антична риторика. Така структура 
зручна для користування в навчальному процесі; прислужаться 
студентам також докладний список фахової літератури й мето-
дичні завдання та запитання, вміщені наприкінці розділів. 

Посібник розрахований на студентів гуманітарних спеціаль-
ностей і всіх, хто цікавиться витоками літератури та культури 
Європи. 

© Миронова В. М., 
Михайлова О. Г., 

ISBN 966-0399-1 Мегела І. П. та ін.,2005 



Своїм Учителям 
присвячуємо 

ВІД авторів 

Від раннього дитинства кожен із нас 
вбирає в себе чарівний світ казки, поринає 
у дивовижне царство вигадки та фантазії, 
проходить у своєму духовному розвитку ті 
стадії, що й наша цивілізація загалом. Згодом 
школа, виш,ий навчальний заклад поглиблюють 
наші знання про давнє минуле, про Античність 
як джерело європейської культури, в якій 
формувалася естетична свідомість, коли 
на основі міфологічних уявлень зароджувалися 
жанри й види словесного мистецтва. 

Усі відомості про побут, звичаї, культуру 
Давньої Греції та Риму базуються здебільшого 
на міфах і творах писемної літератури, які 
збереглися до наших часів. Саме вони є тією 
джерельною базою, на якій будуються подальші 
дослідження творчості античних поетів, 
драматургів, історіографів, риторів тош,о. 

Теми й мотиви античної літератури, так 
звані «вічні образи», сюжети з давніх-давен 
надихали багатьох письменників, вони 
є предметом осмислення й завдяки 
універсальності закладеного у них змісту часто 
проектуються на сучасність, змушуючи 
замислюватися над розв 'язанням морально-
етичних конфліктів, які постійно виникають 
у людському суспільстві. 

Оскільки поняття «антична література» 
має синтетичний характер і обіймає не лише 
власне художні твори, а й тісно 
переплітається з історіографією, філософією, 
дидактикою, красномовством, ми вирішили 



запропонувати якнайбільше інформації з усіх його складових 
сегментів — міфології, риторики й власне літератури, 
подаючи визначення різних видів і жанрів вербального 
мистецтва, енциклопедичні довідки про найвідоміших авторів. 

Водночас ми наводимо розгорнуту характеристику 
найпомітніших творів. Головна увага в таких статтях 
зосереджена на структурі, композиційних та мовно-
стильових особливостях. При цьому ми наголошуємо 
на зв'язку сюжетики з міфологією, визначаємо витоки 
традиції й новаторства кожного митця. Зазначено відлуння 
античної тематики, сюжетів, мотивів і образів 
у письменників наступних періодів, зокрема українських, 
а також названі автори українських перекладів. Такий підхід 
полегшує засвоєння тексту, дає орієнтири для подальшого 
вивчення матеріалу не лише студентам, а й усім, хто 
цікавиться античною літературою. 

Наше видання має характер навчального посібника 
й відрізняється від суто довідникової літератури. Кожний 
розділ (міфологія, література, риторика) містить стислу 
вступну статтю із загальною характеристикою матеріалу, 
який детальніше висвітлюється у конкретних тематичних 
статтях. 

Після кожного розділу подаються запитання 
та завдання, які допомагають виявити ступінь засвоєння 
матеріалу й стимулюють до глибшого осмислення 
та творчого пошуку. 

У титулах статей наводяться оригінальні відповідники 
грецькою або латинською. Курсив у тексті вказує на те, ш,о 
є більш розгорнута стаття, присвячена відповідній темі. 

Географічні назви подано за чинним правописом. Власні 
назви віддаємо можливо близько до давньогрецького й 
латинського оригіналу, наводячи два варіанти написання: 
перший — ближчий до оригінального звучання, другий — 
традиційний для ЗО—90-х років XX cm. Отже, у першому 
варіанті пишемо переважно і, а не и, крім відповідників 
дифтонгів; т, а не ф там, де у давньогрецькому оригіналі 
була тета — фіта (Темістокл, Атена); с, а не з там, 
де у давньогрецькому оригіналі була сігма (Тесей, Сісіф). 
Подвійне написання приголосних зберігаємо, оскільки в цьому 
випадку вимовлявся довгий звук. 

Мегела І. П., 
Миронова В. М. 



АНТИЧНА 
МІФОЛОГІЯ 



Ам т ч м а міфологія — це сукупність 
\1І(|)ІН (від грец. цибод — слово, опо-

т л а 1111 я) або переказів давніх греків і 
рим.іян про богів, героїв, різних 

< 1 ) : т і а с т ч і т \ істот. Приблизно в V ст. до 
н. с. 5 ііояііоіо перших міфографів — збира-
чів га опоимачів міфів — зародилася наука 
міфолоия. Сьогодні це окрема галузь знань, 
ІИО mii54at іа класифікує міфи різних наро-
ліи сиі і \ , ро!робляє проблеми теорії та істо-
рії мі(|)т. всебічно аналізує міф як універ-
ca.ii.iic сиіікрстичне явище. З сучасної точки 
{ору. \іі(|) це форма суспільної свідомості, 
спосіб відображення дійсності, характерний 
х і я л їоюи ранніх стадій суспільного роз-
вигку. /V'le не будемо забувати й про те, що 
міф - - н е первісна форма духовної культури 
люде І па. яка спочатку виникла на Грунті на-
родної (|)аіііа«ї, а потім набула нових влас-
іиносіем І сіала основою численних релігій-
них кулі.ііи, (|)ілософських учень, літературних 
творі» і іпелеврів образотворчого мистецтва. 

Як ві юмо, найдавніщі міфи з 'явилися в 
рсіу.чьіаіі о-ііоднення навколишнього світу. 



й 

коли навіть нежива природа наділялася магічною, життє-
дайною силою. Найвідоміший фетиш в античній міфоло-
гії — це «дельфійський омфал», кам'яна брила, що буцімто 
иііала з неба. Довгий час омфал був великою святинею, 
яку зберігали у Дельфах і демонстрували як центр («пуп») 
.іемлі. 

Поступово в уявленні людей духи почали відокремлю-
ватися від речей і існувати самостійно. Замість міфології 
с|)етишизму виникла міфологія анімізму (від лат. anima — 
душа). Людина не віаділяла себе від природи, навколиш- -g 
ній світ удавався їй насиченим різними божествами, си- й 
лами, які раптово з 'являлися і зникали, втручаючись у ^ 
людську долю. Такі тимчасові аморфні божества інколи ' і 
називали преанімістичними. У грецькій міфології існу- « 
пали також ідентифіковані анімістичні божества — | 
численні німфи («діви»), які символізували живильні сили 
природи. Серед німф були гірські (орестіади, пригадайте 
II «Лісовій пісні» Лесі Українки — «той, хто в скалі си-
дить»), лісові (альсеїди — Мавка в Лесі Українки), німфи 
дерев (дріади), але головними вважалися водяні німфи 
(океаніди, наяди, нереїди — «русалки» в «Лісовій пісні»). 
Численні напіванонімні божества, які не мали вираженої 
статі й сприймалися як невизначена сукупність, існували 
також і в міфології давніх римлян, наприклад, добре 
ііідомі лари та пенати — охоронці родини, роду і Риму. 

В архаїчній міфології, крім фітоморфних (від грец. 
([jutov — рослина) божеств, таких як дріади, існували також 
юоморфні , тобто схожі на тварин. Особливу увагу 
привертають до себе тератоморфні чудовиська (від ф е ц . 
Qripac; — виродок, страховисько), яких також називали хто-
НІЧНИМИ (від грец. хбші' — земля), тобто народженими 
головним архаїчним божеством — матір'ю-землею Геєю. 
І'ітани, кіклопи, сторукі, Тітон та його нащадки (Кербер, 
Хімера, Сфінкс) символізували стихійні сили землі, 
вирізнялися надприродною силою та неприборканим 
характером. 

У доісторичні часи людина існувала в органічній єд-
ності з рослинним і тваринним світом, що спричинило 
ноніу в міфах міксантропічних істот із рисами людей і 
'пііірин: кентаврів (напівлюди, напівконі), сирен (напів-
(ітахи, напівжінки), Мінотавра (напівлюдина, напівбик), 



10 та численних метаморфоз — перевтілень богів і людей у 
тварин або рослини. 

^ Дисгармонія та хаос, існування надприродних сил і 
першостихій — це головні риси архаїчної міфології. В 
історії людства цей період припадав на панування мат-

^ ріархату. Перехід від матріархального суспільства до сус-
2 пільства патріархату викликав еволюцію міфологічного 

л світогляду. Магічна божественна сила сконцентрувалася в 
окремих істотах насамперед чоловічої статі, боги стали 
схожими на людей (антропоморфними), набули доверше-
ної людської краси, з алишивши собі безсмертя та 
надприродні властивості. Замість безлічі дрібних божеств 
і духів з 'явився один верховний бог Зевс — батько богів, 
людей і героїв. Зевс — головне божество класичної або 
олімпійської міфології патріархату. Він об 'єднав навколо 
себе богів молодшого покоління та очолив боротьбу з 
«рудиментами» (залишками) архаїки: титанами, кіклопа-
ми, Тітоном і гігантами. Після перемоги олімпійців 
архаїчні божества були скинуті в Тартар, а Зевс і його 
найближчі родичі та нашадки оселилися на небі, точніше 
на горі Олімп, яка сягала неба. До олімпійської сім'ї нале-
жали дванадцять найвідоміших грецьких богів і богинь: 
Зевс — патріарх, його сестри — Гера (дружина Зевса), 
Деметра і Гестія, брати — Посейдон і А Ь , діти — Атена, 
Афродіта, Аполлон, Артеміда, Гефест, Арес. Інколи замість 
братів Зевса до олімпійців зараховували його синії? Гер-
меса й Діоніса. 

У класичній міфології сформувався функціональний 
розподіл сфер впливу між богами. Так Гера вважалася 
покровителькою родини та шлюбу, Гестія — богинею 
домашнього вогнища, Аполлон — покровителем мистецтв 
і муз, Афродіта — богинею кохання і вроди і т. д. Боже-
свенна воля домінувала майже в усіх сферах людського 
життя від народження до смерті: війна й мир, торгівля й 
ремісництво, сільське господарство й полювання, хвороби 
й лікування — все було підпорядковане владі богів. У світі 
панували олімпійський лад і гармонія. 

Олімпійські небожителі час від часу залишали Олімп і 
жили серед людей, тому у класичній міфології вперше 
з 'явилися герої — наш^адки богів і людей. Саме вони про-
довжили боротьбу з хтонічними чудовиськами, яку роз-



ж 

почав Зевс. Найвідоміший серед них син Зевса, загально- 11 
і'рецький герой Геракл (у римлян Геркулес), який здій-
снив дванадцять подвигів і отримав за це від батька без-
смертя. Якщо Геракл перемагав насамперед завдяки своїй 
архаїчній надлюдській силі, у грецькій міфології існували 
більш інтелектуальні герої, які перемагали силою розуму, 
хитрістю або майстерністю: Дедал, Едіп, Орфей, Одіссей. Д 

Найславетнішим римським героєм, хоча й троян-
ського походження, був Еней. Саме від нього, сина богині 
Афродіти (у римлян Венери), походили Ромул і Рем — .g 
засновники міста Рим. З-під зруйнованої Трої Еней при- f 
віз пенатів і започаткував їх державний культ. Від сина ^ 
Енея Юла розпочав свій родовід знаменитий рід Юліїв, до і 
якого належав імператор Гай Юлій Цезар. Подібна істо- g 
рична спрямованість міфотворчості засвідчила існування | 
нової «вищої» героїчної міфології. С 

Поступовий перехід людського суспільства до рабо-
власництва зруйнував патріархальні засади олімпійської 
сім'ї, втрутився в гармонійний світ олімпійських богів. У 
післякласичній міфології відбилися ознаки згасання 
процесу міфотворчості та руйнації міфа. Це всім відомі 
оповіді про світові катастрофи та загибель героїчних родів 
(Троянський цикл, всесвітні потопи, Атлантида), міфи 
про божественне покарання (Тантал, Сісіф) та родове 
прокляття (Атріди та Лабдакіди). Міфологія почала 
іаперечувати сама себе, серед богів з 'явилися богоборці, 
такі як Прометей, з богами почали змагатися герої (Діо-
мед) і навіть люди (Арахна, Ніоба). 

Римська міфологія не була такою розвиненою і 
художньо-поетичною, як грецька. Фантазія давніх римлян 
пе створила яскравих міфічних образів, більшість їхніх 
божеств була преанімістичною, про них не складали легенд. 
Але давній римлянин, так само як і еллін, все життя 
відчував повну залежність від влади богів, серед яких існу-
вав чіткий функціональний розподіл: Ватікан відповідав 
за перший крик немовляти, Руміна — за його годування, 
Куба стежила за тим, як дитину кладуть у ліжко, Статан 
учив її стояти, а Фабулін говорити. Прагматичніша, по-
рівняно з грецькою, римська міфологія охоче запозичу-
ііала чужоземних богів. Вважається, що навіть капітолій-
ська трійця найшанованіших римлянами богів: Юпітер, 



12 Юнона, Мінерва — етруського походження, але найбіль-
ший вплив на римську міфологію справила грецька. 

^ Давні римляни створили спільний греко-римський пан-
теон богів і надали йому державного статусу. 

Хронологічно антична міфологія (грецька) розподіля-
^ ється на три періоди (за класифікацією А. А. Тахо-Годі): 
2 архаїчний, або докласичний період (III тисячоліття — 

^ початок II тисячоліття до н. е.); класичний, або олімпій-
ський період (середина II тисячоліття до н. е.); після-
класичний період (кінець II тисячоліття — початок І ти-
сячоліття до н. е.). 

До найдавніших належать античні міфи про поход-
ження світу (космогонічні), зірок (астральні), про виник-
нення людей (антропогонічні), про походження людей 
від тварин (тотемічні), про зміну пір року та природні 
явиш:а (календарні) та інші. 



ш А 
ЛВГА (Аиуа) — У грецькій міфології дочка аркадського царя 

Алея, мати Телефа, сина Геракла. За пророцтвом Дель-
фійського оракула сини Алея мали загинути від руки його 
онука, народженого А., тому Алей зробив дочку жрицею 
Атени, оскільки її жриці давали обітницю безшлюбності. 
Геракл, прибувши в Аркадію, звабив А., вона народила 
сина і сховала його в храмі Атени. 

АВГІЙ (Аїіуєсй; «сяючий») — у грецькій міфології цар Еліди, 
син Геліоса (варіанти — Посейдона, Епея). З особою А. 
пов'язаний один із подвигів Геракла. А. володів кількома 
тисячами голів худоби, успадкованої від батька. Геракл 
повинен був протягом одного дня вичистити його стайні, 
які не прибиралися вже ЗО років. А. у винагороду пообі-
цяв Гераклові віодати десятину від свого багатства. Геракл 
звів греблю та спрямував води річок Алтей та Кладей 
через стайні, й потік змив увесь гній. Проте оскільки цей 
подвиг, як і всі інші, Геракл здійснив за наказом і волею 
Еврісфея, А. відмовився виконувати угоду. Обурений Ге-
ракл убив А. та його синів і полонив його доньку Епікас-
ту, яка народила від Геракла сина Гестала. За іншою 
версією міфу, А. вступив із Гераклом у двобій, вийшов із 
честю і вважався героєм. Переносно вираз «авгієві стайні» 
означає дуже забруднене місце або занедбані справи. 

ЛВІ'УРИ (Augures) — римські жерці провіщали майбутнє за 
явищами природи, польотом та поведінкою птахів. А. за 



14 допомогою певних ритуалів — авспіцій (auspicia) — 
дізнавалися волю богів. Авторитет А. у римському сус-

^ пільстві був дуже значний, своїми тлумаченнями вони 
могли впливати на рішення народних зборів або взагалі 

^ відмінити проведення їх. Це стосувалося й збройних 
^ сутичок, з часом авспіції перетворилися на формальну 
Л процедуру. Як писав Ціцерон, при її проведенні авгури 

^ посміхалися, оскільки й самі вже не вірили в свої ритуали. 
Так виник вираз «посмішка авгурів». 

АВРОРА (Aurora) — римська богиня ранкової зорі та світан-
ку, ототожнювалася з грецькою Еос. Дочку Сонця та Мі-
сяця, за іншою версією, дочку Сонця та Ночі, А. уявляли 
рожевотілою жінкою з довгим хвилястим волоссям у 
ясному вбранні. Щоранку вона виїжджала на колісниці й 
сповіщала про схід Сонця. 

АВСОН, Авзон (Ашсоу) — у грецькій міфології син Одіссея, 
народжений німфою Каліпсо або чаклункою Кіркою. А. 
вважався прародителем авсонів — найдавнішого племені у 
південно-західній Італії, яку давні греки називали Авзонією. 

АВТОМЕДОНТ (Av)Tone6cov) — у грецькій міфології воїн із 
війська ахейців, учасник Троянської війни. Після загибелі 
Патрокла А. врятував колісницю Ахіала, якою правив під 
час подальшого бою. Ім'ям А. називали майстерного 
візника, фурмана. 

АГАВА ('Ауаил) — дочка Кадма та Гармонії, мати Пентея. А. 
відмовилася повірити у божественне походження Діоніса, 
за шо бог помстився: коли на схилах Кітерона жіноцтво 
бенкетувало на честь Діоніса, А., захоплена загальним 
екстазом, втратила розум і, не тямлячи себе, першою ки-
нулася на схопленого вакханками Пенфея, який здався їй 
левеням, і розірвала його на шматки. За цим міфологіч-
ним сюжетом Евріпід створив трагедію «Вакханки». 

АГАМЕМНОН ('Ауацфушу) — у грецькій міфології герой 
Троянської війни, син мікенського царя Атрея (тому часто 
його називають Атрідом) та Аеропи, брат Менелая. Після 
підступного вбивства Атрея його небожем Егістом владу в 
Мікенах захопив Тієст, брат Атрея, а А. та Менелай зму-
шені були втікати до Спарти. Спартанський цар Тіндарей 
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її; 

надав їм притулок, а згодом вони одружилися з його 15 
доньками — А. з Клітемнестрою, а Менелай — з прекрас-
ною Єленою. Від шлюбу з Клітемнестрою Агамемнон мав 'V!^ 
трьох доньок — Іфігенію, Хрісотеміду, Лаодіку (Електру) І ® 
та сина Ореста. Після смерті Тієста А. став правити у 
Мікенах, а Менелай — у Спарті. Коли син троянського 
царя Парк викрав дружину Менелая, А. згуртував ахейців, 
надихнув їх відвагою й очолив військо греків у поході на 
Трою. Флот вирушив у море, але, досягши Авліци, зупи-
нився через відсутність сприятливого вітру. Після того як 
А. приніс у жертву Артеміді свою дочку Іфігенію, греки 
досягли берега й розпочали облогу Трої, під час якої А. 
виявив звитягу й мудрість полководця. Проте його зарозу- ^ 
мілість, зверхність і корисливість стали на заваді загальній 
справі й спричинили сварку з Ахіллом і невдоволення 
Аполлона. Після падіння Трої йому дісталася полонена 
троянська царівна Кассандра. Після повернення на 
батьківщину А. був убитий Клітемнестрою та її коханцем 
Егістом. За батька помстився його син Орест. А. виступає 
одним із центральних персонажів «Іліади» Гомера. Його 
образ і трагічна доля надихали таких видатних майстрів 
слова, як Піндар, Есхіл, Сенека. 

АДМЕТ ("Лбцтітос) — у грецькій міфології фессалійський 
герой, цар міста Фер, син Ферета, учасник Калідонського 
полювання та походу аргонавтів. Аполлон, спокутуючи 
вбивство кіклопів, перебував на службі у А., який ставив-
ся до нього з шанобою та повагою. Вдячний Аполлон до-
поміг А. здобути наречену — доньку царя Лелія, Алкесті-
ду. Батько Алкестіди зажадав, щоб наречений прибув на 
весиїля у колісниці, запряженій левом і вепром. З допо-
могою Аполлона щасливий А. виконав вимогу Пелія, проте 
у ході шлюбної церемонії він не вшанував жертвою Арте-
міду. Розлючена богиня наслала змія до покоїв молодят, 
але Аполлон відвернув загрозу й пообіцяв А. безсмертя, 
якщо інша людина замість нього піде до Аїда. Коли 
прийшла смертна година А., до Аїда погодилась піти його 
кохана дружина Алкестіда, звідки її зумів звільнити Геракл 
і повернув чоловікові. Цей міф став основою сюжету 
трагедії Евріпіда «Алкестіца». 

АДОНІС ("Абшуіс) — у грецькій міфологи божество плодю-
чості та рослинного світу фінікійсько-сирійського похо-
дження. Центром культу А. було м. Гебал (Бібл). У V ст. 



16 до н. е. цей культ поширився в Греції, а пізніше — в Римі. 
За різними версіями міфу, А. був сином Фенікса та 

. Алфесібеї або кипрського царя Кініри та його доньки, 
красуні Мірри (варіант: ассирійського царя Тіанта та його 

Щ доньки Смірни). Дівчина не шанувала богині Афродіти, за 
шо та їй помстилася, розпаливши згубну пристрасть до 
власного батька. Боги покарали дівчину, перетворивши на 

О миртове дерево, з тріснутого стовбура якого й народилася 
Р н дитина надзвичайної краси. Афродіта віддала дитину на 

виховання володарці підземного царства Персефоні, дру-
жині Аїда, яка відмовилася повернути її. Суперечку між 
богинями вирішив Зевс: третину року юнак-красень пере-
бував у Афродіти, третину — у Персефони (варіант — по 
півроку), а третину — жив на власний розсуд (саме з цим 
пов'язувався цикл змін у природі). Невдовзі А. загинув на 
полюванні після того, як його поранив вепр. Із крапель 
крові юнака виросли троянди. Міф про А. використали у 
своїх творах Аполлодор, Овідій. Переносно А. — юнак 
надзвичайної краси. 

АДРАСТ ("Абраотод) — у грецькій міфології аргоський цар, 
вигнаний своїм родичем Амфіараєм, отримав від Поліба 
царську владу у Сикіоні, але, через примирення із Ам-
фіараєм, повернувся до Аргоса. Своїх дочок А. видав 
заміж за Полініка та Тідея, які знайшли в нього притулок. 
Щоб допомогти зятеві Полініку повернути батьківський 
трон, А. став ініціатором походу Сімох проти Фів, який 
завершився поразкою. Врятувався лише один А. завдяки 
чарівному коневі Арейону, якого подарував йому Геракл. 
Через десять років А. очолив похід епігонів (синів загиб-
лих) на Фіви, під час якого загинув його син Егіалей, 
місто було зруйновано. Міф про А. широко інтерпрету-
вався в давньогрецькій літературі. 

АЇД, Гадес ("Аі-бтіе, "абгії; «жахливий») — 1) у давньогрецькій 
міфології — володар підземного світу й царства померлих, 
син Кроноса та Реї, брат Зевса, Посейдона й Деметри. 
Після перемоги над Кроносом та поділу влади над світом 
між трьома братами йому випало панувати в підземному 
світі, тому його іноді називають «підземний Зевс». Хоча 
А. — один із олімпійців, але він постійно перебував у 
підземних володіннях. А. вшановували також як божество 
підземних багатств, що дарує врожай із надр землі й 



ототожнювали з Плутоном. А. — суворий, безжальний і 17 
невмолимий бог, який пильнує за тим, щоб душа помер-
лого, потрапивши до підземного світу, довічно перебувала 
там. Найпоширенішим міфом про А. є розповідь про 
викрадення ним Персефони, улюбленої доньки його сестри, 
богині землеробства Деметри. А. покохав Персефону й 
одружився з нею. Як і в міфі про Адоніса, жаль Деметри 
за донькою змусив її занедбати свої обов'язки, на землі ї^^ 
запанувала зима. Тому Зевс повинен був втрутитися й 
відтоді Персефона три чверті року проводила з матір'ю на 
землі, четверту частину — в Аїді. А. володів чарівним 'g 
шоломом-невидимкою, що фігурує в низці міфів. Проте з g 
А. сталася прикра пригода: його було тяжко поранено у 
двобої з Гераклом, коли герой спустився до царства ® 
мертвих. Зазвичай А. зображували подібним до Зевса — і 
могутнім, впевненим володарем, що сидить на троні з і 
двозубом або жезлом у руці, поряд із ним — Персефона, S 
а біля ніг — пес Кербер (Цербер). У жертву А. приносили 
чорних биків. У Римі А. ототожнювали з богами смерті та 
пекла Орком і Дітом; 2) А. (aiS^c; «невидимий», звідси 
старослов'янське «ад») — царство мертвих, яке греки 
називали ще Тартар, Ереб, а римляни — Орк. За старо-
житними уявленнями, воно було розташоване десь на 
краю світу або під землею. Найдавніші міфи твердять, що 
А. лежить за річкою Океан і є місцем перебування тіней 
померлих, які там продовжують свої земні заняття. Гомер 
відрізняв А. — місце перебування тіней померлих, і Тар-
тар — моторошне місце ув'язнення переможених тита-
нів, яких охороняють гекатонхейри {сторукі). У міфах 
пізнішого періоду А. та шлях до нього трактуються трохи 
інакше. До брами А. тіні померлих супроводжує Гермес-
Психопомп (провідник душ), а далі через річку Стікс їх 
переправляє перевізник Харон (за поховальним обрядом 
давніх греків небіжчикові до рота вкладали дрібні монети — 
плату Харонові за перевіз). Триголовий пес Кербер пиль-
нував, щоб з А. ніхто не повертався. Далі тіні померлих 
постають перед судом у складі Міноса, Еака, Радамонта та 
Тріптола. Ті, хто за життя зневажали богів, були приречені 
на довічні муки {Данаїди, Сісіф, Тантал). Крім Стікса в А. 
протікають річки Лета (один ковток води з неї змушує 
забути п о # ф е д а є ^ и т т я ) , Кокіт-, Піріфлегетон та Ахеронт. 
А. населений численними богами, демоніми та потво-
рами: Тещта, Еринії, Торгони, Тарпії, Хімерйі Єхідна, Гідра. 



18 Лише небагатьом смертним пощастило дістатись А. й 
живими повернутися на землю {Орфей, Геракл, Одіссей, 

^ Еней). Античні уявлення про А. частково були адаптовані 
християнством. 

АКАДЕМ ('Акабгіцос) — у грецькій міфології аттичний герой, 
еЛ що показав братам Діоскурам (Кастору та Полідевку) 
О місце, де Тесей переховував викрадену ним їхню сестру 

^ Єлену. Згідно з легендою, А. був похований у священному 
гаю на північний захід від Афін, який на честь героя 
отримав назву Академія. Саме тут Платон збирав своїх 
учнів для бесід, тому філософська школа, заснована ним 
у IV ст. до н.е., називалася Академією. Термін «академія» 
увійшов до сучасних мов для позначення наукових, 
навчальних та мистецьких закладів. 

АКТОР (Actor) — і) у римській міфології: видатний воїн із 
племені аврунків (Італія), якого переміг Тур» і привласнив 
його спис, із яким А. здійснив чимало подвигів. Турн 
пишався здобутою зброєю, неначе й сам був вправним 
воїном. Римське прислів'я: «здобути обладунки Актора» 
означало «привласнити чужі подвиги»; 2) у грецькій міфо-
логії: син Форбанта та Гірміни, чоловік Моліони, батько 
сіамських близнюків Евріта та Ктелта. 

АЛКІНОЙ ('AXkivooc) — син Навсітоя, царя феаків з острова 
Схерія, онук Посейдона, мудрий, гостинний та шляхетний 
правитель, чоловік Арети (власної небоги), батько п'ятьох 
синів і дочки Навсікаї. А. гостинно прийняв аргонавтів, 
надав допомогу Леонові та Медеї, привітно зустрів Одіссея, 
який після бурі потрапив на його острів і розповів про 
свої пригоди. А. наказав відправити Одіссея на одному з 
його кораблів на батьківщину. Культ А. існував на острові 
Корфу, який вважали батьківщиною феаків. 

АЛКМЕНА ('ААхцг|і̂ ті) — у грецькій міфології дочка Елек-
тріона, дружина царя Амфітріони, яка була надзвичайно 
вродливою. Амфітріон був змушений разом з А. залишити 
Мікени й оселитися у Фівах, де за дорученням тамтеш-
нього царя воював із племенами телебоїв і здійснив чис-
ленні подвиги. За відсутності Амфітріона Зевс, зачарований 
красою А., відвідав її. Невдовзі у А. одночасно народилися 
сини: Іфікл — від чоловіка і Геракл — від Зевса. У боротьбі 



з племенами мінеїв Амфітріон загинув, овдовівши, А. пра- 19 
вила в Тиринфі. Культ А. існував у Фівах, Аттиці та інших ^ 
містах Греції. 

АЛТЕЙ, Алфей ('Ліфешс) ~ У грецькій міфології син тітанів 
Океани та Тетк, річковий бог на Пелопонессі, закоханий 
у німфу Аретусу, супутницю Артеміди. Аретуса відмовила 
А., тоді Артеміда перетворила її на джерело, з яким 
злилися води річки. 

АЛЬБУНЕЯ (Albunea) — римська пророчиця, одна з сивіл 'g 
(тибурська сивіла). Віщування А., згідно з легендами, | 
були принесені до Риму водами Тибру. Вони разом із 
«Книгами братів Марциїв» увійшли до складу Сивілиних ^ 
книг — найвідомішої збірки пророцтв. | 

АМАЗОНКИ ('A^aCovec) — міфічне плем'я жінок-войовниць, £ 
яке, за легендою, походило від Ареса та Гармонії і мешкало ^ 
на березі річки Фермодонт поблизу міста Феміскіра (Мала 
Азія), а також у передгір'ї Кавказу, на узбережжі Меотіди 
(Азовське море) і в Африці на березі озера Трітоніс. Задля 
продовження роду А. лише раз на рік брали шлюб із 
чоловіками з сусідніх племен. Новонароджених хлопчиків 
повертали батькам або вбивали, а дівчаток з раннього 
дитинства навчали військовій справі. А. блискуче воло-
діли луком, подвійною сокирою, були вправними вершни-
цями, вбиралися в короткі хітони (тому вправні вершниці 
та їхнє вбрання дістали назву амазонок) й мали легкі 
щити у формі півмісяця. Вважалося, що для досконалого 
володіння зброєю амазонки випалювали груди з правого 
боку. А. змальовували переважно прекрасними молодими 
жінками з розвиненою статурою без ознак скаліченості. А. 
вшановували Ареса й Артеміду, здійснювали віддалені 
військові походи, руйнуючи на своєму шляху міста. Міфи 
про А. беруть витоки з епохи матріархату й відомі в 
усьому світі. 

АМАЛТЕЯ, Амалфея ('АцаХбеїа) — коза, яка вигодувала своїм 
молоком Зевса, після того як Рея сховала його на острові 
Крит у печері на горі Іда, рятуючи від Зевсового батька 
Кроноса. За іншою версією міфу, молоком А. Зевса 
вигодувала німфа, донька царя Моліссея. Зламаний ріг А. 
Зевс перетворив на чарівний ріг достатку, постійний 



20 атрибут бога Плутона, а шкірою кози був обтягнутий щит 
Зевса (егіда), який надавав йому сили й захистив у битві з 

^ тітанами. Вдячний Зевс узяв А. на небо (зірка Капелла у 
сузір'ї Візника). 

АМАТА (Amata) — у римській міфології дружина царя Лати-
на, мати Лавінїї. Батько Латин бажав одружити доньку з 
Енеєм, а А. — зі своїм племінником Турном, царем рутулів. 
Тоді А. за допомоги однієї з еріній спонукала Турна до 
війни з Енеєм. Після поразки та загибелі Турна А. 
наклала на себе руки. У Римі під час церемонії посвяти 
дівчини на жрицю богині Вести ім'я А. було синонімом 
до слова весталка. 

АМУЛІЙ (Amulius) — у римській міфології цар міста Альба 
Лонга, нащадок Енея. А. позбавив царської влади свого 
брата Нумітора. Щоб не мати претендентів на престол, А. 
убив сина Нумітора, а свою небогу Рею Ольвію віддав у 
весталки, які давали обітницю безшлюбності. Проте Рея 
Сільвія від таємного шлюбу з Марсом народила двох хлоп-
чиків-близнюків {Ромула та Рема). Ставши дорослими, 
вони дізналися про своє божественне походження і про 
підступність А., вбили його й повернули царство дідові 
Нумітору. 

АМУР (Amor) — у римській міфології бог кохання, який 
ототожнювався з грецьким Еросом (Еротом). 

АМФІТРІОН ('A^iфїтpuoy) — у грецькій міфології син царя 
Тиринфа Алкея та Астидамії, онук Персея, чоловік Алк-
мени (матері Геракла), батько Іфікла. Мікенський прави-
тель Електріон, дядько А., випадково загинув від його 
руки, тому А. був змушений утекти разом із Алкменою, 
дочкою Електріона, з Мікен. Вони знайшли притулок у 
Фівах у царя Креонта. За дорученням Креонта, А. пови-
нен був позбавити край від лютої тевмеської лисиці, яку 
ніхто не міг наздогнати. Одержавши від мисливця Кефала 
найпрудкішого собаку, А. виконав доручення, але лисиця 
та пес під час полювання були перетворені Зевсом на 
каміння. За відсутності А., Зевс з'явився до Алкмени в 
образі її чоловіка. Народилися двоє близнюків, син А. — 
Іфікл і син Зевса — Геракл. А. знав про це, але він щиро 
любив обох синів і виховав їх вправними воїнами, навчив 
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Амур (Ерос). 
Лісіпп. [V ст. до н. е. Римська копія. Рим. Музеї Ватакану 



22 також Геракла мистецтву керування колісницею. А. заги-
нув у війні з мідійцями, жителями Беотії. Сюжет цього 

^ міфу надихнув Софокла на створення трагедії, яка, на 
жаль, не збереглася до нашого часу. Переносно А. — 

2 щирий, гостинний господар. А. є героєм комедії Плавта, 
її сюжет було використано Жироду, А. Камю, Г. Клейс-

ев том, Мольєром. 
О 

Sid АНДРОМАХА ('AySpofidxn) — У грецькій міфології дружина 
Гектара, донька Еетіона, царя Фів. Як розповідає Гомер в 
«Іліаді», під час Троянської війни від рук Ахілла спочатку 
загинули батько та сім братів А., а невдовзі у кривавому 
двобої — чоловік Гектор, старший син царя Трої. Після 
падіння Трої А. як здобич дісталася синові Ахілла 
Неоптолему, з яким вона була змушена поїхати до Греції, 
залишивши свого єдиного сина Астіанакта, якого вбили 
греки. З часом А. народила від Неоптолема трьох синів, 
одним із яких був Пергам. Після загибелі Неоптолема у 
Дельфах вона стала дружиною брата Гектора, Гелена. 
Коли Гелен помер, А. разом із сином Пергамом переїхала 
до Малої Азії, де її син заснував нове місто, назване на 
його честь. Гомер в «Іліаді» відтворив неперевершені сце-
ни прощання мужнього троянського героя Гектора й А. 
перед його двобоєм з Ахіллом і розпач невтішної вдови, 
яка оплакує загиблого чоловіка. До трагічної долі А. 
звертався також Евріпід. 

АНДРОМЕДА ('А^броцебті) — у грецькій міфології донька 
ефіопського царя Кефея та Кассіопеї. Кассіопея вважала 
себе найвродливішою жінкою у світі, прекраснішою на-
віть за нереїд, дочок Посейдона. Розгніваний Посейдон 
наслав страшну кару на країну Кефея — морське страхо-
висько, яке пожирало людей й викликало повені. За про-
роцтвом оракула, країну можна було врятувати, віддавши 
в жертву потворі улюблену доньку Кефея, красуню А. 
Дівчину прикували до скелі на березі моря, де її врятував 
відважний Персей. Герой переміг страховисько й одружив-
ся з А. Цей шлюб був щасливим, нащадками Персея та 
Андромеди були: Електріон, Амфітріон, Алкмена, Геракл. 
По смерті на згадку про подвиг, що здійснив Персей, А. 
перетворилася на зоряну туманність. 

АНТЕЙ ('AviaToc) — у грецькій міфології син Посейдона та 
Геї (Землі), непереможний велетень, володар Лівії. А. 
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прославився своєю чарівною силою, яку поновлював, 23 
торкаючись матері-землі. Геракл зустрів А. по дорозі до 
саду Гесперід і задушив його, піднісши вгору, щоб той не 
зміг торкнутися землі. Переносно А. — символ людини, 
якій дає сили батьківщина. 

АНТІГОНА ('AvTiYovri) — У грецькій міфології: 1) дочка царя 
£діпа та Іокасти, сестра Етеокла та Полініка. У трагедії 
Софокла «Антігона» уособлює дочірню любов, мужність і 
самопожертву. А. добровільно супроводжувала свого 
сліпого батька у вигнанні, а після його смерті повернулася 
до рідного міста, де два її брати змагалися за право 
володаря. Полінік взяв участь у поході Сімох проти Фін, 
Етеокл очолив оборону Фів. У двобої обидва брати 
загинули. Цар Фів Креонт (дядько А.) наказав поховати 
Етеокла з честю, а тіло зрадника Полініка вівдати вовкам. 
А. під зафозою смерті порушила заборону й здійснила 
над Полініком символічний обряд поховання, засипавши 
тіло землею. Розгніваний Креонт наказав замурувати А. у 
печері, прирікаючи на голодну смерть. Тоді А. вирішила 
накласти на себе руки, щоб уникнути такої долі. Інша 
версія міфу відбита у трагедії Евріпіда, зміст якої 
відтворюється за збереженими фрагментами: А. поховала 
Полініка за допомогою свого нареченого Гемона, сина 
Креонта, через це цар наказав стратити їх обох. Неспо-
діване втручання бога Діоніса змусило Креонта змінити 
рішення й одружити А. та Гемона; 2) дочка Еврітіона, 
онука Актора, дружина Пелея, яка наклала на себе руки, 
отримавши брехливу звістку про одруження Пелея; 
3) дочка Лаомедонта, сестра Пріама, яку боги перетвори-
ли на лелеку. 

АНТІОПА ('AvTioTTTi) — у грецькій міфології дочка фіван-
ського царя Ніктея, яку спокусив Зевс, з 'явившися до неї 
в образі сатира. Вагітна А. була змушена залишити бать-
ківщину й оселилася в місті Сікіон, де стала дружиною 
царя Епопея. Після смерті Ніктея, його брат Лік убив її 
чоловіка й повернув полонену А. на батьківщину, а 
народжених нею в дорозі близнюків Амфіона й Зета 
наказав залишити. Не витримавши знущань, А. втекла з 
Фів і знайшла своїх синів, яких підібрав і виховав пастух. 
Сини помстилися за страждання матері: позбавили 
царської влади Ліка, а його дружину Дірку, яка найбільше 



24 знущалася з А., прив'язали до рогів розлюченого бика. 
Сюжет був використаний Евріпідом у трагедії «А.» 

^ АНХІС ('AvxloTig) — в античній міфології батько Енея, міфіч-
& ний володар дарданів у Троаді. Коли А. пас отари біля 

підніжжя гори Іда, перед ним з'явилася Афродіта, яка, 
(f% заворожена Зевсом, закохалась у вродливого юнака. Вона 
О розповіла, що народить від нього сина Енея, але заборо-

рйМ нила відкривати цю таємницю. А. порушив заборону, за 
що Зевс уразив його блискавкою. А. був паралізований, а 
за пізніщою версією міфу, лише засліплений. Після 
падіння Трої Еней урятував свого батька, винісши його з 
міста, що палало, на власних плечах. Помер А. на острові 
Сидилія під час мандрів Енея. 

АПОЛЛОН ('AttoUcov) — у грецькій міфології один із два-
надцяти олімпійських богів, син Зевса та Лето, брат Арте-
міди, батько Орфея, Ліна, Асклепія. А. народився на остро-
ві Делос (спочатку Астерія), тому що Гера, дружина Зевса, 
розлючена коханням Громовержця до Лето, заборонила їй 
ступати на тверду землю й переслідувала Лето, доки та не 
дісталася пловучого острова, який виник за велінням 
Зевса в морі. Саме тут Лето й народила близнят А. та 
Артеміду. Місце народження А. і пальма, під якою Лето 
народила дітей, стали священними. З ім'ям А. пов'язано 
багато подвигів. Поблизу міста Дельфи він убив дракона— 
страховисько Пітона (Піфона), отримавши прізвисько 
Піфій. На честь цієї перемоги було засновано Піфійські 
ігри і збудовано Дельфійський храм, де жриця Пітія 
провіщала майбутнє. А. брав участь у боротьбі з гігантами 
та тітанами, своїми стрілами вразив велетня Тітія, воював 
із кіклопами (циклопами), що кували блискавки Зевсу; у 
Троянській війні А. виступав на боці троянців, брав участь 
у двобої Патрокла та Гектора, Ахілла та Паріса; боровся з 
Гераклом, який намагався заволодіти дельфійським 
триніжком; у музичних змаганнях А. переміг сатира Мар-
сія і, розлючений його нахабством, здер із того шкіру. В 
обмін на обіцяне кохання А. наділив троянську царівну 
Кассандру даром передбачення, а коли дівчина відмовила 
йому, зробив так, що пророцтвам Кассандри ніхто не 
вірив. Німфа Дафна, в яку закохався А., рятуючися від 
його переслідувань, перетворилася на лавр, священне 
дерево А. Протягом століть образ А. зазнав чимало змін; 
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у класичному трактуванні має архаїчні та хтонічні риси 25 
божества догрецького походження (звідси різноманіття 
його функцій та переплетіння в культі божества ясних і 
темних сторін). Етимологія імені А. невідома. Первісно 
він був богом пастухів та покровителем отар, з розвитком 
олімпійської міфології культ А. ототожнюється з культом 
Геліоса. За Гомером, А. — давнє божество сонячного світла 
з досить розповсюдженим (особливо в епічній поезії) 
другим ім'ям Феб, імовірно, пов'язаним із витісненням 
архаїчного культу місцевої богині Феби. В архаїчний 
період А. також ушановували як покровителя земле-
робства та родючості. Культ А. пов'язували з культом 
Діоніса, починаючи від VII ст. до н.е. на честь обох богів 
на Парнасі влаштовувались оргії, а самого А. часто шану-
вали як Діоніса й називали Вакхіем. Вважалося, що культ 
А. запозичений із Малої Азії, де він був божеством, що 
охороняло будинки й міста від лих (так званий бог дверей), 
про що свідчить його друге ім'я — А. Тюрайос (Дверний). 
У II тис. до н.е. культ почав поширюватись у Греції, тоді 
А. зображували у вигляді різноманітних тотемічних тварин, 
що підтверджують епітети бога: А. Лікейський (Вовчий), 
А. Смінтей (Мишачий). Згодом образ А. набув нових рис 
і сприймався як образ бога-воїна. Промені, які посилав 
бог сонячного світла, ототожнювались із золотими стрі-
лами, якими він зненацька вражав своїх ворогів. У гоме-
рівську епоху культ А.-воїна був особливо поширений 
серед аристократії. У класичний період А. почав викону-
вати функції бога-опікуна мистецтв і творчого натхнення. 
Його постійним атрибутом стала кітара (кіфара) або ліра, 
яку він отримав від Гермеса, а сам він супроводжував муз 
(А. Мусагет), надихав співців і музикантів, жорстоко 
караючи тих, хто наважувався змагатися з ним. А. також 
щанували як бога-провісника (А. Мойрагет), який за до-
рученням Зевса відкривав людям майбутнє. Найславетні-
шим і найвпливовішим був Дельфійський оракул. Храми з 
оракулами А. були також на острові Делос, у Дідімах, 
Кларосі та інших містах Греції. Хульт А. поступово з 
грецьких колоній у Південній Італії поширився на весь 
Апеннінський півострів і посів одне з почесних місць у 
міфології римлян. Спочатку в 430 р. до н.е. у Римі на 
Палатинському пагорбі був споруджений храм на честь 
А., потім у 31 р. до н. е. імператор Август оголосив А. 
своїм патроном і присвятив йому столітні ігри з мис-



26 тецькими змаганнями. У римлян А. був насамперед богом-
провісником, що, як розповідає Вергти у поемі «Енеїда», 

^ ^ передбачив велике майбутнє Риму. А. традиційно зобра-
жували струнким юнаком з луком і стрілами або лірою в 

Щ руках. 

АПСІРТ ("Atj/upToi;) — у грецькій міфології син колхідського 
царя Еета, молодший брат Медеї. Коли Медея втекла з 
аргонавтами, їх у гирлі Дунаю наздогнав А., за іншою 
версією міфу, А. відплив разом із Медеєю. Рятуючись од 
переслідувань Еета, Медея вбила брата й кинула частини 
його тіла в море, знаючи, що батько зупиниться, щоб 
поховати сина. 

АРГОНАВТИ ('ApyovauTric «той, що пливе на "Арго"») — у 
грецькій міфології 50 героїв, які брали участь у поході за 
золотим руном (диво-шкіра золотого барана, яку приніс у 
жертву Фрікс) у країну Ею (Колхіду) на узбережжі Чор-
ного моря. їхній корабель «Арго» був побудований за 
допомогою Атени, яка поклала в корпус корабля шмато-
чок священного столітнього додонського дуба, щоб він 
шелестом листя передавав волю богів. Найдокладніше 
подорож А. описується Лполлонієм Родоським у поемі 
«Аргонавтика». Історичною основою міфу про А. є опис 
морських подорожей греків, передусім із міста Мілет, до 
чорноморських берегів під час великої грецької коло-
нізації (VI ст. до н. е.). Царя Іолка Есона позбавив влади 
його брат Пелій. Ясон, син Есона, досягнувши двадцяти-
річного віку, став вимагати в Пелія повернення батьків-
ського трону. Пелій пообіцяв виконати вимогу небожа, 
якщо він здобуде золоте руно. Ясон погодився й очолив 
загін А., у складі якого були найславетніші герої Еллади: 
Геракл, Орфей, Бореади, брати Діоскури, Мелеагр, Тідей, 
Тесей, Главк, Лаерт, Адмет та ін. На своєму шляху А. 
спочатку зупинилися в кентавра Хірона, потім прибули до 
Фрігії, де героїв гостинно зустріли мешканці міста Кізік, 
побували на острові Лемнос у підступної цариці Гіпсіпіли, 
здобули перемогу над царем бебриків Аміком, урятували 
Фінея від гарпій і подолали Сімплегадські скелі. Нарешті 
вони досягли острова Арефія, де до них приєдналися 
сини Фрікса, які прямували в Елладу. Після різних пригод 
мандрівники прибули до Колхіди. ІЙісцевий володар Еет 
погодився віддати Ясонові золоте руно, але лише за умови, 



що Ясон приборкає вогнедишних мідноногих биків — 27 
подарунок Гефеста, й зуміє зорати й засіяти зубами дра-
кона поле, присвячене Аресові. Виконати всі вимоги під-
ступного Еета та заволодіти руном аргонавтам допомогла 
закохана в Ясона чаклунка Медея, дочка Еета. Вона 
вирішила приєднатися до А. і зрадила батька й брата. 
Медея умовила втекти разом із нею свого брата Апсірта, 
а потім убила його, розраховуючи на те, що смерть сина 
змусить Еета припинити погоню. Боги покарали Медею 
за підступне вбивство, тому зворотний шлях А. був довгим 
і складним. Подолавши всі небезпеки {Скілла й Харібда, 
острів сирен), що зустрілися на їхньому шляху, А. з 
золотим руном нарешті досягли берегів Еллади. Міф про 
похід А. надихав античних авторів (трагедії Евріпіда, 
Сенеки, твори Піндара, Валерія Флакка) і європейських 
митців. 

АРГОС, Аргус ("Аруос) — у грецькій міфології багатоокий 
(стоокий) велетень-вартівник, син Геї на прізвисько 
Паноптес, який вважався невсипущим, тому що водночас 
спали лише два ока. Гера доручила А. стерегти коханку 
Зевса Іо, яку через ревнощі Гери було перетворено на 
прекрасну білу корову. За наказом Зевса, А. був убитий 
Гермесом, який приспав його спочатку грою на сопілці, а 
потім розповідями про кохання Пана до німфи Сірінги. 
Гера перенесла очі А. на хвіст павича. 

АРЕС, Арей ("Артіс) — у грецькій міфології підступний бог 
війни, син Зевса та Гери (або тільки Гери). В Афродіти 
поза шлюбом від А. народились Ерос, Фобос (страх), Дей-
мос (жах) та Гармонія. А. також вважався батьком героїв: 
Мелеагра, Еномая, амазонок. А. брав участь у Троянській 
війні на боці троянців, зазнав поразки від Атени та був 
поранений Діомедом. Гомер у поемі «Одіссея» розповідає, 
що чоловік Афродіти Гефест став свідком її побачення з 
А., заманив коханців у хитро розставлені тенета й при-
в'язав до ложа, щоб їх побачив увесь Олімп. Супутницями 
А. були одна з еріній Еріда та кровожерна Еніо, його 
постійні атрибути — спис, смолоскип, собаки й шуліка. 
Пагорб в Афінах, де відбувалися засідання суду, називався 
на честь А. Ареопагом. Римляни ототожнювали А. з Мар-
сом, культ якого був дуже поширений у римській імперії. 



28 АРЕТА ('ApfiTTi) — у грецькій міфології цариця феаків, небога 
і дружина царя Алкіноя, яка іноді була арбітром у супереч-

^ ках. А. була першою, до кого, за порадою Навсікаї, звер-
нувся з проханням по допомогу Одіссей. 

АРЕТУСА ('Аревоша) — у грецькій міфології німфа—супут-
ниця Артеміди. Як розповідають Овідій і Павсанш, в А. 

О був закоханий річковий бог Алтей, на прохання якого 
Р н Артеміда перетворила А. на джерело. Води річки та дже-

рела злилися, об'єднавши закоханих. 

АРІАДНА ('Аріабуг)) — у грецькій міфології дочка критського 
царя Міноса і Пасіфаї, онука Геліоса, сестра Федри. А. 
покохала Тесея, який прибув на острів Крит разом із 
юнаками та дівчатами, призначеними на жертву страхови-
щу Мінотавру. Вона дала Тесею клубок ниток, за допомо-
гою яких він зміг вибратися з лабіринту після того, як 
здолав Мінотавра. Тесей, пообіцявши одружитися з дівчи-
ною, відплив із Криту разом із А., але змінив своє 
рішення й покинув її на острові Наксос, коли вона спала. 
Бог Діоніс, закоханий у дівчину, знайшов (за іншою вер-
сією — викрав у Тесея) А. й одружився з нею. У подару-
нок від Афродіти А. отримала весільний вінок, який після 
ї"і смерті Діоніс підняв на небо у вигляді сузір'я (Північна 
Корона). «Ниткою Аріадни» називають спосіб розв'я-
зання складної проблеми. До цього сюжету протягом сто-
річ зверталося чимало європейських митців. 

АРТЕМІДА ("Артецц) — у грецькій міфології богиня полю-
вання, дочка Зевса та Лето, сестра-близнюк Аполлона. 
Спочатку вважалася богинею Місяця, тому ототожнюва-
лася з Селеною або Гекатою; подібно братові завжди 
з'являлася з луком і стрілами, втілювала ідеал суворої 
дівочої краси. А. проводить час у лісах та горах, оточена 
німфами, має рішучу вдачу, часто користується стрілами 
як засобом покарання, суворо слідкує за дотриманням 
давніх звичаїв, піклується про тваринний і рослинний 
світ. А. розгнівалася на царя Калідона Ойнея за те, що він 
не приніс їй у дарунок перші плоди врожаю, й наслала на 
нього страшного вепра, який спустошував поля, з корін-
ням виривав сади й убивав місцевих жителів. Ойней вирі-
шив відкрити полювання на вепра і запросив найхоробрі-
ших мисливців (50 героїв), на чолі яких був Мелеагр. Коли 



собаки вигнали звіра з лісу, хижак одразу кинувся на 
мисливців, Мелеагр убив вепра й забрав почесний 
трофей. Існує багато інших міфічних сюжетів, пов'язаних 
з іменем А.: чудесне народження А. й Аполлона на острові 
Делос; убивство Аполлоном велетня Тітія, який намагався 
позбавити цноти Лето; знищення дітей Ніоби\ перетво-
рення Актеона на оленя; чарівне врятування Іфігеніг, \ 
вбивство Оріона та ін. Міфи, в яких А. виступає в різних і)^ 
іпостасях, свідчать про поєднання в образі А. декількох 
місцевих божеств. Культ А. походить із грецького міста -s 
Мікени, де А. шанували як богиню-діву, волоіцарку тва- ' і 
рин, покровительку полювання та живої природи. Гоме- | 
рівський епос свідчить, що спочатку А. була' покрови- ^ 
телькою звірів, а потім перетворилася на богиню—покро- ^ 
вительку полювання. Первісно культовою твариною А. і 
був бик, про що свідчить її епіклеса А. Тавропола, згодом 
богині були присвячені ведмідь та лань. В Аттиці під час 
культових обрядів на честь А. Бравронії (Ведмежої) жерці 
у ведмежих шкурах танцювали танок ведмедя. Глибокої 
давнини сягає також вшанування А. як богині рослинності, 
про що свідчать деякі зображення богині та її епіклеса А. 
Ортія (Випростана). Як архаїчна богиня рослинності А. 
була також покровителькою родючості й плодючості. Це 
вірування було поширене в Ефесі (Мала Азія), де на честь 
богині було збудовано славетний храм, спалений у 356 р. 
до н.е. Геростратом. А. Ефеську, культ якої злився з 
культом Астарти, зображували як матір-годувальницю з 
численними персами. Архаїчна А. вважалася покрови-
телькою шлюбу та дітонародження, ототожнювалася з 
Іліфією, яка опікувалася молодим поколінням (А. Педо-
трофос, А. Куротрофос). У Римі А. ототожнювалася з 
Діаною, яка виконувала всі її функції. Храм Діани був 
розташований на Авентинському пагорбі. 

АСКАНІЙ (Ascanius) — у грецькій міфології син героя троян-
ської війни Енея та його дружини Креуси, відомий у рим-
ській міфології під іменем Юл. 

АСКЛЕШЙ ('Аок1тііті.ос) — У грецькій міфології бог лікуван-
ня, син Аполлона та німфи Короніди, яку Аполлон убив за 
подружню зраду, а їхнє немовля віддав на виховання кен-
тавру Хирону, який навчив хлопчика мистецтву зцілювати 
людей. А. був настільки майстерним лікарем, що міг не 



зо тільки вилікувати людину, а й воскресити з мертвих 
(Іпполіт, Капаней, Главк та ін.). За те, що А. порушив 

^ встановлені богами закони, Зевс уразив його блискавкою. 
Гомер в «Іліаді» згадує синів А. Подалірія та Махаона, які 

^ були чудовими лікарями, що продовжили справу батька. 
Доньки А. Гігіея (Здоров'я) та Панакея (Цілителька) 

М розглядалися як жіночі кореляти А. Обов'язковим атрибу-
® том А. була змія, на честь якої відбувалися жертвоприно-

^ шення в храмі А. Іноді А. ототожнювався зі змією. На 
острові Кос було святилище А., лікарі острова вважали 
себе його нащадками й називались асклепіадами. Найві-
домішим серед них був Гіппократ. А. виступав однією з 
іпостасей Аполлона; відомі спільні храми та атрибути. А. 
зображували одягненим у довгий плащ кремезним 
чоловіком з бородою, що підпирається ціпком, навколо 
якого звивається змія. У Римі А. був відомий як Ескулап, 
його культ пощирився на початку III ст. до н.е. Храм, 
присвячений Ескулапу^ був побудований на острові 
посередині річки Тибр. Його атрибутами були змія, півень 
та собака. 

АСТРЕЯ ('Аотраіа) — у грецькій міфології одна з дочок Зевса 
та Теміс, богиня справедливості, сестра богині Соро-
м'язливості та богині справедливої помсти Діке, яку часто 
ототожнювали з А. Овідій у «Метаморфозах» повідомляє, 
що А. жила на землі, коли був золотий вік людства, а 
потім численні людські вади змусили її переселитися на 
небо у вигляді сузір'я Діви. 

АТЕНА, Афіна ('AGriva) — у грецькій міфології богиня муд-
рості й справедливої війни, за походженням — давнє мі-
кенське божество; одна з найголовніщих постатей олім-
пійської міфології, серед олімпійських богів найближча до 
Зевса, рівна йому мудрістю та силою. У космогонічних 
міфах А. — богиня неба, яка править блискавками та 
хмарами, за олімпійською міфологією А. — дочка Зевса й 
Метіди. Дізнавшися від Геї та Урана про те, що дитина, 
народжена Метідою, позбавить його влади, Зевс проковт-
нув свою вагітну дружину, а потім, за допомогою Гефес-
та, який розколов йому голову сокирою, сам явив А. на 
світ. Народження А. відбулося біля озера Тритон, тому А. 
отримала епіклесу Тритоніда (так в Аполлодора). А., яка 
вийшла з голови Зевса, — уособлення мудрості, думки. 



будь-якої розумової діяльності. Вона з'явилася на світ як 31 
Андротеа (богиня-чоловік) у бойових обладунках і з вій-
ськовим закликом, тому виступала антиподом Діоніса. 
А. — велична сувора діва, позбавлена людської слабкості. 
Вона — богиня війни та блискавки, вихователька людства, 
яка поєднала дівочу цнотливість із хоробрістю та силою Щ і 
воїна. У боротьбі з гігантами та тітанами А. разом з \ _ 
Гераклом убила одного з гігантів, на іншого звалила острів t f , 
Сицилію, а з тітана Палланта зняла шкіру і вкрила нею 
свій щит (тіло). Палладієм називали зображення богині в « 
обладунку воїна, особливо шанованим був Палладій із 'g 
Трої, який упав із неба разом із золотим дощем під час І 
народження А. Саме тому богиня отримала епіклесу Пал-
лада. А. перемогла в суперечці з Посейдоном за право бути з-
покровителькою майбутніх афінян, подарувавши оливу, Ш 
що стала ї'і священним деревом. Як А. Поліада вона § 
піклувалася й про інші грецькі міста. Про інші божест- s 
венні функції, які виконувала А., свідчать її численні 
епіклеси: А. Фратрія (братерська) — законодавиця й по-
кровителька афінської державності, А. Булайя — порадни-
ця, А. Сотейра — рятувальниця, А. Пронойя — провісниця, 
А. Архегетіс — керівниця у важливих справах, А. Горайя — 
богиня народних зборів (саме вона подарувала людям 
закони й заснувала Ареопаг), А. Ергана (робітниця) — 
покровителька гончарів, ткачів, ремісників. Вважалося, 
що А. навчила людей приборкувати коней, запрягати 
биків, виготовляти колісниці, будувати кораблі. Все, 
створене самою А., позначене високою майстерністю та 
дивовижною красою (плащ Ясона). Одного дотику А. було 
достатньо, щоб людина стала прекрасною (Одіссей, 
Пенелопа). Культ А. був поширений на всій материковій 
та острівній Греції, але особливо А. шанувалася в Аттиці 
та в Афінах. їй присвячувалися численні землеробські 
свята, але найбільшим загальнодержавним святом на честь 
А. були великі панафінеї, засновником яких вважався 
Еріхтоній, а його послідовниками — Тесей, Солон, 
ГІ ісістрат. Перікл додав до святкувань змагання у співі та 
грі на кітарі й флейті, винахідницею якої вважалася А. Під 
час панафіней приносили жертви богині й передавали 
иеплос (довгий жіночий одяг), на якому були зображені ї"і 
подвиги в гігантомахії (боротьбі з гігантами). А. у героїч-
нії̂  міфології — захисниця моральних засад суспільства: 
вона позбавила юного Тиресія зору, коли він побачив її 



32 під час купання, але водночас наділила його даром про-
роцтва; покарала Арахну, яка наважилася піддати сумніву 

^ вищість богів; поставила царювати Кадма', допомогла 
Данаї та Персею; опікувалася Тідеєм та його сином 
Діомедом; брала участь у Троянській війні як головна 
захисниця греків-ахейців і постійний ворог троянців. А. 

Ш зображували в шоломі та довгому одязі зі списом і щитом. 
О Поруч із А. були її зооморфні фетиші — змія та сова, які 

& вказують на її давнє крито-мікенське походження. {Гомер 
називає А. совоокою, а в орфічних гімнах вона згадується 
як строката змія.) У Римі А. ототожнювалася з Мінервою, 
богинею ремісництва та лікування (Мінерва Медіка — 
цілителька). Згодом Мінерва, подібно до А., стає богинею 
мудрості. З Мінервою у римлян пов'язані деякі афоризми; 
«Сова Мінерви вилітає опівночі», тобто мудрі думки 
з'являються вночі; «Мінерва, що вийшла з голови 
Юпітера» — те, що з'являється в готовому вигляді. 

АТЛАНТ, Атлас ("ЛтЯ.ад, avto;) — у грецькій міфології син 
тітана Іапета та океаніди Клімени (за іншою версією — 
Асії), брат Прометея, Епіметея, Менетія. У доолімпійській 
міфології божество надзвичайної сили, мудрий гігант, 
обізнаний із таємницями моря (Гесіод). А. брав участь у 
боротьбі тітанів проти Зевса й був покараний після по-
разки: довічно підтримував небозвід. Аполлодор розпові-
дає, що А. зробив спробу перекласти цей тягар на плечі 
Геракла, який погодився потримати небозвід, доки А. 
ходив за золотими яблуками Гесперід. Повернувшися з 
яблуками, А. відмовився тримати тягар. Тоді, за порадою 
Прометея, Геракл попросив А. потримати небозвід деякий 
час, доки він не зробить подушку, щоб підкласти на плечі. 
За іншою версією міфу, Персей, показавши А. голову 
Горгони, перетворив його на гору, що підпирає небо, коли 
той відмовив йому в гостинності (Овідій). Гомер у поемі 
«Одіссея» ототожнював А. з аркадським царем, батьком 
Майї та німфи Каліпсо, дідом Гермеса. А. вважався також 
батьком Гесперід, що охороняли золоті яблука, та сестер 
Плеяд. 

АТРЕЙ ('Лтреііі;) — у грецькій міфології мікенський цар, син 
Пелопа та Гіпподамії, батько Агамемнона та Менелая 
(Атрідів), онук Тантала. А. разом зі своїм братом Тієстом 
убили зведеного брата Хрисіппа й утекли до мікенського 
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34 царя Еврісфея, від якого А. успадкував царську владу. 
Тієст залишився ображеним і між братами виникла супе-
речка, яка внаслідок «прокляття Пелопідів» спричинила 
низку страшних злочинів. А. запропонував народному 

^ зібранню віддати владу тому, хто покаже ягня із золотим 
руном на знак прихильності богів. А. знав, що у нього в 
отарі з'явилося таке ягня, але Тієст, звабивши дружину 

® А. — Аеропу, підступно його викрав і показав народові. 
Ми Обурений А. звернувся по допомогу до Зевса і за його 

підтримки отримав владу у Мікенах, а брата вигнав з 
міста. Через деякий час А. вирішив помститися за по-
дружню зраду й запросив Тієста на бенкет, де пригостив 
брата стравами з м'яса його зарізаних дітей, а Аеропу 
кинув у море. Коли Тієст дізнався про це, він прокляв А. 
і весь його рід. Прокляття Тієста визначили долю Агамем-
нона й Ореста. А. одружився вдруге з Пелопією, не знаю-
чи, що вона — дочка брата. Пелопія народила сина Егіс-
та, але не від А., а від свого батька. Через деякий час А. 
наказав Егісту вбити Тієста, але той пізнав свого батька й 
убив А. Пелопія закололася мечем, яким потім Егіст вбив 
сина А. — Агамемнона. Ідея розплати дітей за гріхи 
батьків покладена в основу декількох трагедій: Софокла, 
Евріпіда, Сенеки. 

ATTIC ("Атті?) — у грецькій міфології таємничий бог фри-
гійського походження, культ якого тісно переплетений із 
культом Кібели або Великої матері богів. Овідій у «Фастах» 
розповідає, що А. був улюбленцем богині й охоронцем її 
храму, але порушив обітницю безшлюбності й закохався у 
німфу. За це Юбела наслала на нього безумство й, збоже-
волівши, А. оскопив себе. Римський поет Катул присвя-
тив А. однойменну поему. 

АФРОДІТА ('Афробітті) — у грецькій міфології богиня 
кохання та вроди, одне з верховних божеств Олімпу. За 
Гомером, А. — дочка Зевса й океаніди Діони, за Гесіодом, 
вона народжена з крапель крові скаліченого Урана, які 
впали в море. А. з'явилася з морської піни (Анадіомена — 
«пінонароджена») поблизу острова К п р (Кіприда) й була 
дружиною Гефеста; від Ареса народила Ероса (Амура) та 
Гармонію, Деймоса та Фобоса («страх» і «жах» — постійні 
супутники Ареса), від Гермеса — Гермафродіта. Культ А. 
був запозичений греками з Близького Сходу, тому вона 
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поєднує риси фінікійської Астарти, богині родючості, 35 
кохання та неба, і малоазійської Великої матері. Архаїчна 
(Хтонічна) А. сприймалася як божество стихійної сексуаль-
ності, її вшановували гетери й сама вона звалася гетерою. J g 
У Коринфі й Ефесі був поширений культ А. Порне (По-
вії), яка символізувала чуттєве кохання. Класична А. — 
дочка Зевса, олімпійська богиня, неперевершена краса та 
любовна сила якої підкорює людей і богів, за винятком 
Атени, Артеміди та Гестії. Із розвитком суспільства А. по-
чали вшановувати як божество, що дарує шасливе кохання 
та шлюб. Шляхом шлюбу А. поєднувала міста в обшини, S 
тому в Афінах особливо вшановувалася А. Пандемос | 
(Всенародна) як уособлення народної єдності. Чоловіком 
А. був Гефест, проте кохання А. домоглися Арес і ^ 
Посейдон, Анхіс, від якого вона народила Енея. Під час В 
суперечки за яблуко з написом «найвродливішій» (яблуко 
розбрату), яку викликала Epic, Паріс віддав яблуко А. За 
це вона допомогла йому викрасти Єлену, що спричинило 
Троянську війну. У Троянській війні А. виступає на боці 
троянців (як інші божества малоазійського походження): 
вона рятує Паріса від двобою з Менелаєм, втручається у 
битву, під час якої здійснює свої подвиги Діомед, намага-
ється винести з бою Енея. Гера й Атена, її постійні супер-
ниці, насміхаються над нею, чинять великі перешкоди, 
Зевс також радить дочці не втручатися у військові справи, 
а ладнати шлюби. Гомер змальовує А. в «Іліаді» золото-
волосою з блискучими очима й солодкою усмішкою на 
вустах, ї'ї супроводжують німфи та Харіти (Ори та Харіти), 
наділяє її епітетами «чарівноока», «золота». Давнім 
фетишем богині був Гі магічний пояс, який вона передала 
Гері, щоб звабити Зевса. У цьому поясі була прихована 
таємниця привабливості А., тому жінки, виходячи заміж, 
дарували богині пояси. Зооморфними фетишами А. були: 
дельфін, горобець, голуб та заєць, їй також були присвя-
чені священні рослини та плоди: троянда, мак, яблуня, 
мирт. У Римі А. ототожнювалася з Венерою (Венус) і вва-
жалася прародителькою римлян через свого сина Енея. 
Культ Венери як богині садів, весни, родючості був най-
більше поширений за часів Римської імперії й віднов-
лений в епоху Ренесансу. 

АХІЛЛ(ЕС) ('AxiA-Xeui;) — у грецькій міфології один із най-
відоміших героїв Троянської війни, син царя мірмідонян 



36 (Фессалія) Пелея та морської богині Ге/и/с, взірець смі-
ливості й вроди. Прагнучи зробити сина безсмертним, 

^ Тетіс вдень натирала його амброзією, а вночі тримала у 
вогні. Одного разу, побачивши дитину в полум'ї, батько 
вихопив хлопчика з вогню, через що розлючена богиня 
покинула свого чоловіка (Аполлодор). За іншою (давні-

П шою) версією міфу, Тетіс, щоб зробити маленького А. 
О невразливим, купала немовля у водах підземної річки 

Р н Стікс, тримаючи за п'яту (звідси вираз «ахіллесова п'ета» — 
вразливе місце). Пелей віадав А. на виховання до кентав-
ра Хирона, який навчив його військовій справі та мирним 
мистецтвам. Згідно з пророцтвом, А. мав або загинути 
біля стін Трої, або прожити довге спокійне життя, тому 
Тетіс, щоб урятувати сина, перевдягнула хлопчика в 
жіноче вбрання й сховала серед дочок Лікомеда на острові 
Скірос. Згодом Деідамія, одна з дочок Лікомеда, народила 
від А. сина Неоптолема (Пірра). Дізнавшися від провіс-
ника Калханта про те, що ф е к и можуть завоювати Трою 
лише за допомогою А., ахейські вожді відправили на 
острів Скірос посольство на чолі з Одіссеєм. Перевдяг-
нувшися купцями, вони запропонували царським дочкам 
різні прикраси, залишивши між ними щит і меч. А. нічим 
себе не видав, але коли несподівано пролунав військовий 
сигнал тривоги й перелякані дівчата кинулись тікати, А. 
схопив зброю. Завдяки таким хитрощам його було викрито. 
Одіссей умовив його вирушити разом із другом Патро-
клом піц стіни Трої. Дорогою А. проявив себе як мужній 
воїн: від його руки загинули Тенес, цар острова Тенедос, 
Кікн, герой Троади, троянський царевич Троїл. Усі ці 
вчинки А. образили Аполлона, який вирішив через Парка 
помститися героєві. На десятий рік облоги Трої А., посва-
рившися з Агамемноном, перестав брати участь у військо-
вих діях. Причиною сварки стала Брисеїда, бранка А., яку 
Агамемнон відібрав у героя. Сварка між А. і Агамемноном 
призвела до того, що троянці розбили ахейців, відтіснили 
їх до моря й навіть підпалили один із грецьких кораблів. 
Засмучений таким розвитком подій А., не бажаючи 
вступати в бій, дозволив Патроклу виступити проти 
троянців зі своєю зброєю й обладунками, і той загинув від 
руки Гектара. Смерть друга змусила А. примиритися з 
Агамемноном і знову взяти участь у війні. Гефест виготу-
вав для нього нові військові обладунки, зокрема чудовий 
щит, і А. відбив троянців і смертельно поранив Гектора. 



Після перемоги А. урочисто поховав Патрокла, а тіло 37 
Ректора прив'язав до колісниці й привіз у табір ахейців. 
Пріам, батько Гектора, умовив віддати йому для похо- ® 
вання тіло сина. Загинув А. від двох стріп Паріса, одну з 
яких Аполлон направив у п'яту, єдине вразливе місце 
героя, а другу — в груди. 17 днів нереїди з Тетіс та все 
ахейське військо оплакували А., а потім тіло спалили, а ^ і 
прах у золотій урні, яку виготовив Гефест, поховали разом і К 
із прахом Патрокла. Душа А. була перенесена на острів 
Левка, де герой продовжував вести блаженне життя. За g 
іншою версією міфу, А. після смерті правив у царстві S 
мертвих. Найяскравіше образ А. змальовує Гомер, його § 
А. — найхоробріший і найсильніший з ахейських воїнів, § 
який знає, що йому судилося прожити коротке життя. ^ 
Первісно А. — місцевий фессалійський герой, культ якого Щ 
був розповсюджений у різних областях Греції. У Лакеде- g 
монії на честь А. було споруджено два храми — один у ^ 
Брасії, інший — поблизу Спарти. У храмах на честь героя 
шорічно відбувалися урочистості. Деякі вчені схильні вва-
жати А. реальною історичною особою, оскільки його ім'я 
знаходять у мікенських написах. 

АЯКС, Аянт, Еант (A'tao, avto;, від «орел») — у грецькій 
міфології ім'я двох героїв Троянської війни, претендентів 
на шлюб із Єленою, які часто билися пліч-о-пліч: 1) А. 
Теламонід, Великий Аякс, подібний до свого двоюрідного 
брата Ахіляа силою, великим зростом та хоробрістю. А. 
Теламонід веде свій рід від Зевса та німфи Егіни, онук 
Еака, син саламінського царя Теламона та Перібеї, який 
ще до свого народження на знак майбутньої доблесті 
отримав ім'я, запропоноване Гераклом. Як оповідає в 
«Іліаді» Гомер, А. — цар Саламіна — привів під стіни Трої 
дванадцять кораблів, під час Троянської війни бився з 
Гектором, закрив своїм велетенським щитом тіло мертвого 
Патрокла, вбив у рукопашному двобої дванадцять 
троянських мужів. Після загибелі Ахілла А. захишав від 
ворогів тіло друга і вважав, що, за давнім звичаєм, він 
отримає обладунки загиблого героя, але й ахейці, й поло-
нені троянці, які були суддями, вирішили віддати зброю 
Одіссею як найхоробрішому з грецьких воїнів. Ображений 
А. вирішив помститися ахейським вождям і вночі вбити 
їх. Атена, рятуючи греків, наслала на А. божевілля, тому 



38 він замість вождів знищив отару овець. Отямившись, А. 
був не в ЗМОЗІ стерпіти такого сорому й убив себе мечем, 

^ незважаючи на умовляння дружини та друзів. Зустрівши 
вже після смерті Одіссея у царстві мертвих, А. не забув цю 

^ несправедливість і не відповів тому на вітання. А. Тела-
^ моніца вшановували як героя, на батьківщині йому спо-
W рудили храм, де щорічно на його честь улаштовували 
® пишні торжества — аянтеї. Деякі найвіцоміші грецькі 

^ полководці — Мільтіад, Алківіад, Кімон, Тукідід — вважа-
ли себе нащадками А. Теламоніда. Міф про А. Теламоніда 
відбито в трагедії Софокла; 2) А. Оіліц — так званий 
«молодший» Аякс, товариш А. Теламоніца, син локрид-
ського царя Оілея та Еріопіци (Еріопи), учасник Троян-
ської війни. Вважався найкращим у киданні списа та в 
бігу, швидкістю поступався лише Аліллу, відомий своєю 
буйною, невгамовною вдачею. Під час завоювання Трої 
збезчестив Кассандру, яка шукала захисту у храмі Атени, 
чим страшенно обурив богиню. За таке святотатство 
ахейці хотіли побити А. Оіліда камінням, але він сховався 
у тому ж храмі. Розлючена Атена спричинила аварію 
корабля біля Кікладських островів, але А. врятувався і, 
схопившися за скелю, почав вихвалятися, що він вижив 
без втручання богів. Тоді Посейдон розколов тризубцем 
скелю й А. Оілід упав у море й загинув. Тіло А. Оіліда 
було поховано Тетіс на о. Міконосі, поблизу Делоса. За 
злочин А. Оіліда жителі Локріди протягом тисячі років 
щорічно посилали у Трою двох дів, які служили у храмі 
Атени й ніколи не залишали його. В архаїчні часи обидва 
А. складали цілісний міфологічний образ, який у процесі 
еволюції шляхом подальших модифікацій трансформував-
ся у двох дуже близьких за вдачею героїв, які відрізнялися 
лише деякими зовнішніми характеристиками. А. — це 
гордовиті герої, які виступають не тільки проти волі 
людей, а й проти волі богів. Дружба А. стала сюжетом для 
багатьох творів мистецтва. Переносно: «Аякси» — вірні 
друзі. 
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БЕЛЛЕРОФОНТ (Веиерофм v) — у грецькій міфології один із 
головних героїв старшого покоління, син корінфського 
царя Главки (версія: Посейдона), онук Скіфа, спочатку мав 
ім'я Гіппоной, але після випадкового вбивства свого 
рідного брата Беллера отримав ім'я Беллерофонт (убивця 
Беллера). Б., тікаючи від родової помсти, прибув в Арго- g 
ліду, де його гостинно прийняв тиринфський цар Прет. 
Дружина Прета, Стенебея (варіант — Антея), намагалася 
звабити юнака, й, не дочекавшися взаємності, звинува-
тила його перед чоловіком у зазіханні на її честь. Повірив-
ши своїй дружині і щоб не порушити законів гостинності 
Прет відправив Б. до лікійського царя Іобата з листом, у 
якому просив стратити героя. Іобат намагався виконати 
волю Прета, тому доручив Б. смертельно небезпечні 
завдання, з якими, всупереч сподіванням володаря, Б. 
гідно справився й оминув усі небезпеки: за допомогою 
Пегаса, крилатого коня, подарованого богами, Б. знищив 
Хімеру, яка жила в горах Лікії; переміг амазонок та 
войовничих солімів. Лікійський цар, вражений мужністю 
та силою Б., відмовився від своїх задумів і віддав за нього 
свою дочку Філоною (варіанти — Антиклею, Кассандру), 
а по смерті залишив йому своє царство. Філоноя народила 
від Б. дітей: Ісандра, Гіпполоха та Лаодамію. За Евріпідом, 
Б. помстився Стенебеї, умовивши її втекти разом із ним 
на крилатому Пегасі й, піднявшися в повітря, скинув її на 
землю. За іншою версією міфу, Стенебея наклала на себе 
руки. За Піндаром, боги відвернулися від Б., оскільки були 
ображені його спробою долетіти на Пегасі до вершини 
Олімпу. Зевс наслав на коня ґедзя, очманілий Пегас 
скинув вершника на землю. Після смерті Б. примирився 
з богами. Культ Б. спочатку був поширений у Лікії та 
Коринфі, а згодом по всій Греції. В архаїчних міфах Б. 
часто пов'язували з морською стихією й зображували з 
тризубом. 

БЕЛЛОНА (Веііопа) — у римській міфології богиня війни, 
дружина (сестра) Марса й володарка підземного царства, 
яку ототожнювали із сабінською богинею Неріо, від імені 
якої походить прізвище (cognomen) Клавдієв — Перо. З 



40 1 ст. до н. е. Б. почали ототожнювати з каппадокійською 
богинею Ма, а її культ набув оргіастичного характеру, 

^ тому римським громадянам було заборонено брати у 
ньому участь. Лише у 111 ст. н. е. культ Б. був офіційно 
дозволений. Жерці Б. (белонарії) вбиралися в чорне, їхнім 
постійним атрибутом були подвійні топірці. Б. зображу-
вали жінкою, озброєною списом, мечем та смолоскипом. 

О Вона мала багато спільних рис із фецьким божеством 
^ Еніо. Римляни називали її також великою богинею Міся-

ця. Спочатку культ Б. був поширений у Малій Азії, звідки 
був перенесений у Рим. У храмі Б. на Марсовому полі 
приймали полководців, які поверталися з перемогою, та 
іноземних посланців. Тут також була розташована колона, 
через яку голова колегії жерців-федіалів перекидав спис, 
оголошуючи в такий спосіб початок війни. 

БОНА ДЕА (Bona Dea) — у римській міфології одна з 
богинь-матерів, італійська богиня родючості та достатку, 
яка пов'язувалася з лісом, рослинністю, особливо з цілю-
щими травами, а отже, й із магією. Б. Д. ототожнювалася 
з Фавною, дочкою або сестрою Фавна, Опсою, дружиною 
Сатурна, і з Маєю, оскільки також мала дар пророкування. 
Як дочка Фавна прийняла подобу змії, щоб уникнути 
кровозмішення з батьком. Численні епіклеси свідчать про 
її функції: Польова, Годувальниця, Покровителька. Най-
поширенішим культ Б. Д. був серед найбідніших верств 
населення. Свята на честь Б. Д. відзначали в травні в 
храмі богині на Авентинському пагорбі та в грудні — в 
будинку консула (претора). Під час святкування господи-
ня приносила жертви богині від усього римського народу. 
Чоловіки на свята не допускалися, в них брали участь 
лише весталки та заміжні жінки (матрони). Із бігом часу 
свято, яке спочатку нагадувало орфійські містерії, втра-
тило свою цнотливість. Б. Д. були присвячені гаї, каплич-
ки з вогнищами, а також дзеркала як знаряддя магії. Б. Д. 
зображали у вигляді жінки з рогом достатку та зміями. 

БОРЕЙ (Вореа?) — у грецькій міфології бог північного вітру, 
син титанідів Астрея (зоряного неба) та Еос ( ранкової 
зорі), брат Зефіра, Нота та Гесперид. Б. жив у Фракії, де 
панували холод та темрява. Б. викрав дочку афінського 
царя, Орейтію (Орифію), яка народила від нього Бореадів: 
Кала'іда та Зета (учасники походу аргонавтів), Клеопатру 
(дружину Фінея), Хіону (улюбленицю Посейдона). Вдячні 



жителі Афін, яким Б. як чоловік Орифії допомагав у війні 41 
з персами, присвятили йому храм. Б. зображали як кре-
мезного чоловіка з величезними крилами. Ііг' 

БРІСЕЇДА (BpioTiit;) — у грецькій міфології чарівна поло-
нянка та коханка Ахілла, який при завоюванні Лірнеса 
вбив її чоловіка, дочка жреця Аполлона. Агамемнон був 
змушений відмовитися від своєї полонянки Хрисеїди, і)^ 
тому зажадав замість неї Б., яка належала Ахіллу. Це стало 
причиною сварки між ахейськими вождями. Після їхнього 
примирення Б. повернулася до Ахілла. '§ W 

іг 
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ВАКХ (Вакхос), Бахус (Bacchus) — одне з імен бога Діоніса. 

ВАКХАНАЛІЇ (Bacchanalia) — римські містеріальні свята 
(оргії) таємного культу на честь бога Вакха (Діоніса), які 
відзначалися в Римі. В. походять зі Сходу, а в Італії по-
чали поширюватися з II ст. до н. е. Святкування В. від-
бувалося 17 березня, переважно вночі, й супроводжувалося 
театралізованими виставами, жартами та піснями. Спо-
чатку до участі у В. допускалися лише жінки {вакханки, 
менади), згодом почали залучати й чоловіків. У Римі В. 
набули особливо розбещеного характеру, тому у 186 р. до 
н. е. сенат видав постанову про обмеження оргій. Досить 
часто містерії на честь Діоніса та Аполлона відбувалися 
таємно й перетворювалися на бенкетування. 

ВАКХАНКИ (Bacches), або менади — супутниці грецького 
бога Діоніса {Вакха), які супроводжували його в мандрах 
та під час містерій. В. зображали з розплетеним волоссям, 
оповитих виноградною лозою, з бубном або флейтою в 
руках. Усіх, хто зустрічався їм на дорозі й не бажав брати 
участь в оргіастичних обрядах на честь Вакха (вакхана-
ліях), вони розривали на шматки. Переносно: вакханка — 
жінка, нестримна у своїй пристрасті. 

ВЕНЕРА (Venus, Veneris) — у римській міфології богиня 
садів, ототожнювалася з фецькою богинею кохання Афро-
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Венера, Амур і Фавн {Афродіта, Ерос і Пан). 
І ст. до н. е. Афіни. Національний музей 



дітою. Первісно, ймовірно персоніфікація поняття «ми- 43 
лість богів» (Venia). У переказах про Енея В. вважається 
праматір'ю нащадків Енея та опікункою римлян. У І ст. 
до н. е. культ В. набуває великої популярності: Сулла, 
прийнявший прізвисько Епафродіт, вважав, що В. прино- J w 
сить щастя та перемогу; Цезар присвятив храм В. Пра- , 
родительці (Venus Genetrix) — праматері роду Юліїв. 
Згодом культом В. Прародительки опікувався імператор fj-^ 
Август. Після поширення східних культів В. почали ото-
тожнювати з Ісідою та Астартою. ~ 

ВЕСТА (Vesta) — у римській міфології богиня священного § 
вогнища римської громади та домашнього вогнища, яка ^ 
ототожнювалася з грецькою Гестією. Культ В. вважався ^ 
споконвічно римським. З міста Альба Лонга був перене- М 
сений Ромулом у Рим, а потім офіційно затверджений як І 
загальнодержавний царем Нумою Помпілієм. На форумі, й 
за наказом царя, було споруджено круглий храм, присвя-
чений богині. Там був жертовник, зберігався палладій 
(пенати), вивезений Енеєм із Трої, горів незгасний вогонь, 
який підтримували жриці богині В. — весталки. Вогонь як 
символ тиогуті й сталості римської держави мав не згасати 
у храмі протягом року. ІЦорічно його урочисто запалю-
вали в перший день нового року тертям шматочків свя-
щенного дерева. Згасання вогню віщувало нещастя для 
Риму. На честь В. були встановлені свята — весталії 
(9 червня), коли римські матрони зі значних родин 
босоніж ішли до храму з молитвами. В. вшановували 
також у кожній оселі, присвячуючи їй вхід у будинок — 
вестібул. в . зображували з обличчям, закритим покрива-
лом, із чашею, смолоскипом, скіпетром і палладієм. 

ВЕСТАЛКИ (Virgines Vestales) — жриці богині Вести в Римі, 
яких відбирали з дівчаток 6—10 років без фізичних вад і з 
найславетніших римських родин. Далі верховний понти-
фік жеребом призначав 20 весталок, які давали обітницю 
безшлюбності, залишали батьківський дім і протягом 
ЗО років мали служити богині Весті. Після багаторічного 
навчання шість В. підтримували незгасний вогонь у храмі 
Вести, брали участь у священних ритуалах. Якщо вогонь 
згасав, їх суворо карали, а за порушення обітниці без-
шлюбності живцем замуровували в печері. Після 30-річ-
ного служіння В. дозволялося виходити заміж. В. опіку-



44 валася старша весталка, яку призначав верховний понти-
фік. В. були недоторканними, особливо шанованими 

. персонами в Римі: вони самостійно розпоряджалися своєю 
власністю; свідчили в суді без присяги; мали право поми-

^ ^ лування, якщо зустрічали злочинця, приреченого до страти. 
За образу В. призначалося суворе покарання. В. носили 

rt довгу білу туніку та головну пов'язку, закриваючи облич-
О чя під час жертвоприношення. 

В ц 
ВІРБІЙ (Virbius) — у римській міфології слуга або коханець 

Діани, який відпочивав разом із богинею у священному 
гаю на озері Немі. За однією з версій міфу, ототожнювався 
з Іпполітом, сином Тесея та цариці амазонок Аптіопи. 
Дружина Тесея Федра, розлючена небажанням Іпполіта 
відповісти на її кохання, обмовила його перед батьком. 
Тесей прокляв сина, і той загинув піц копитами коней. 
Асклепій воскресив Іпполіта, який, не бажаючи вибачити 
батькові, почав нове життя в Італії під іменем В. 

ВІРТУС (Virtus) — у римській міфології одна з головних 
чеснот, уособлення мужності та громадського обов'язку. 
За часів римської імперії В. ушановували у вигляді богині, 
існувала В. імператорів, В. римського війська, В. рим-
ського народу. 

ВУЛКАН (Volcanus, Vulcanus) — у римській міфології бог 
руйнівного й очисного вогню. В. присвячувалися свята 
Вулканалії (23 серпня), запроваджені сабінським царем 
Тітом Татієм, які відбувалися на Вулканалі (священне 
місце на форумі, де згодом засідав сенат). Під час свят-
кових церемоній жерці — фламіни — спалювали на його 
честь зброю переможеного ворога, а також кидали у вог-
нище маленьких рибок і звірят, щоб вимолити у божества 
захист від пожежі. Згодом В. шанувався як бог-захисник 
від пожеж і ототожнювався з грецьким Гефестом, хоча 
безпосереднього зв'язку В. з ковальською справою немає. 
Разом із В. шанувалась також богиня Майя, якій у перший 
день травня також приносив жертву фламін. Зображався 
В. у вигляді коваля з молотом або кліщами, в ремісничому 
вбранні. 
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ГАЛАТЕЯ (ГаА.атеі«) — у грецькій міфології: 1) прекрасна не-
реїда, дочка Нерея (морське божество) та Доріди (вособ-
лення спокійного моря). Овідій у «Метаморфозах» розпо- ' V 
відає, що Г. закохалася у сина лісового бога Пана — Акіда «І 
(Аціса), але в цей час її кохання домагався страшний 
кіклоп Поліфем. Через ревнощі Поліфем підстеріг Акіда й 
убив його скелею. Згорьована Нереїда перетворила свого 
коханого на прозору, як сльоза, річку, що потекла у море 
й поєднала коханих; 2) кохана Пігмаліона. 

ГАНІМЕД (Гауиці̂ бтії;) — у грецькій міфології син троян-
ського царя Троса та німфи Каллірої, найпрекрасніщий 
серед смертних, брат їла й Асарака. Зевс, зачарований 
надзвичайною красою юнака, обернувся на орла та викрав 
Г. з пасовиська на схилах Іди, де той пильнував батьків-
ську худобу. Потім Зевс відніс його на Олімп, де Г. був 
чашником. Щоб якось утішити батька Г., що втратив сина, 
Зевс подарував йому дивовижних коней або золоту вино-
градну лозу роботи Гефеста. Згідно з одним із варіантів 
міфу, Г. потрапив на небо і залишився там у вигляді зодіа-
кального сузір'я Водолія. Зображався Г. як прекрасний 
юнак з келихом вина. 

ГАРМОНІЯ ('Apiiovla) — 1) у грецькій міфології дочка Ареса 
та Афродіти, дружина Кадма. На весіллі Кадма та Г. боги 
подарували нареченій пеплос і намисто роботи Гефеста 
(намисто Г.), що стало причиною загибелі тих, хто потім 
ним володів: смерть Амфіарая (Семеро проти Фів), не-
щастя його сина Алкмеона та ін. Нарешті намисто було 
подароване Дельфійському святилищу. Засаднича ідея 
міфу про Г. — це мотив закляття, яке лежить на скарбах, 
здобутих нечесним шляхом; 2) філософське поняття, яке 
складає основу прекрасного разом із симетрією, ладом і 
мірою. 

ГАРПІЇ ("ApTTuiai «хижачки») — у грецькій міфології архаїчні 
божества бурі, дочки морського бога Тавманта й океаніди 
Електри, богині вихору. Кількість їх коливалася від двох 
до п'яти. Г. — потворні міксантропічні божества у вигляді 

.а 

К 



46 напівжінок-напівптахів, імена яких пов'язані з мороком і 
стихіями (Аелла — Вихор, Аеллопа — Вихрова, Подаг-

І ра — Прудконога, Окіпета — Прудка, Келайно — Пох-
мура). Пізніше кількість Г. збільшилась. У міфах Г. — люті 

Ч істоти, які раптово з'являлися й зникали, як вітер, викра-
дали дітей та людські душі. Як розповідає Гомер в «Іліаді», 

Л нащадками Подагри та Зефіру (бог західного вітру) були 
О божественні коні Ахілла. Під час походу аргонавтів із Г. 

Р н билися крилаті сини Борея, Зет і Калаїд. Брати захищали 
покараного за ненавмисний злочин царя Фінея, який 
помирав від голоду через те, що Г. викрадали у нього їжу. 
Іріс, вісниця Зевса, не дозволила аргонавтам убити Г., 
тому їх вигнали на Строфадські острови, де пізніше з 
ними зустрівся Еней. Іншим місцем перебування Г. вва-
жалося підземне царство {аїд). 

ГЕБА ("Нрл) — у грецькій міфології богиня вічної юності, 
вродлива дочка Зевса та Гери, сестра Ареса та Іліфії. На 
Олімпі під час бенкетів частувала богів нектаром та амб-
розією. Згодом цей обов'язок богиня передала Ганімеду. 
Після обожнення Геракла за його подвиги Г. стала дру-
жиною героя на знак його примирення з Герою, яка доти 
переслідувала його. В Афінах Г. мала спільний із Герак-
лом вівтар. На Пелопоннесі було споруджено храм на 
честь богині, раб, який входив до цього храму, ставав віль-
ним. У Римі Г. ототожнювалася з Ювентою — богинею 
юності, яка символізувала процвітання держави. Г. зобра-
жалася юною дівчиною у вінку з золотою чашею в руці. 
Міф про весілля Г. та Геракла був поширеним в античній 
поезії (Сапфо, Піндар, Овідій). 

ГЕКАБА ('Екаргі), Гекуба — у грецькій міфології друга дру-
жина троянського царя Пріама, дочка фригійського царя 
Діманта (за Гомером) або дочка Кіссея (за Евріпідом), мати 
багатьох синів та дочок. Г. народила від Пріама 19 синів. 
Серед них були Гектар, Паріс, Гелен, Деїфоб, Троїл (син 
Аполлона), дочки — Кассандра та Поліксена. Коли Г. була 
вагітною й очікувала народження Паріса, вона побачила 
сон, начебто носить у собі смолоскип, від якого запалає 
Троя. Сон віщував пожежу, яка мала знищити Трою. В 
«Іліаді» Гомера Г. приносить жертви Атені, у відчаї спо-
стерігає за двобоєм Гектора з Ахімом, оплакує забитого 
сина. Евріпід у трагедії «Троянки» розповідає про 



нещасну долю Г. після падіння Трої, долю матері, яка 47 
втратила майже всіх своїх дітей: на її очах забирають у 
полон Кассандру та Андромаху, приносять у жертву на 
могилі Ахілла Поліксену, вбивають її сина Полідора та 
онука Астіанакта, а сама вона стає рабинею Одіссея. Вона 
позбавила зору Поліместора — вбивцю свого молодшого 
сина. Про подальшу долю Г. існує дві версії: або вона була \ . 
перенесена Аполлоном у Лікію, або, як розповідає Овідій, ^К 
перетворилася на собаку й потонула в Геллеспонті. 
Обвдві версії вказують на споріднений зв'язок образу Г. з 
богинею Гекатою, культ якої був поширений у Лікії, а S 
священною твариною Г. вважалася собака. d 

ГЕКАТА ('Екатті) — у грецькій міфології богиня мороку, ^ 
божество місячного сяйва, нічних видінь, примар, богиня р 
чаклунства, дочка тітанідів Перса та Астерії. Культ Г. був S 
запозичений греками в карійців. Г. — архаїчне божество, ^ 
наділене особливою хтонічною силою, подарованою їй 
Ураном. Після перемоги олімпійців над тітанами Г. збе-
регла свою первісну владу й поширила функції: піклува-
лася про вирощування худоби, мисливство та рибальство, 
допомагала людям у суспільних справах, дарувала їм 
мудрість, охороняла дітей та юнаків. Г. поєднувала в собі 
риси хтонічного божества архаїчної міфології та олімпій-
ської богині, тому була володаркою відразу двох світів — 
живих і мертвих, богинею мороку й місячного сяйва, 
подібною до Селени. Вдень Г. — людська помічниця — 
допомагала в буденних справах, а вночі перетворювалася 
на жахливу богиню чаклунства, яка зі смолоскипом у руці 
блукала серед могил і шукала тіні померлих. Г., подібно 
до Артеміди, була мисливицею, яку супроводжувала зграя 
собак, але привілей Г. — нічне полювання серед мороку 
та мертвих. Як богиня підземного царства Г. близька до 
культу Деметри, що символізувала життєві сили землі, та 
Персефони — уособлення підземного світу. Храми богині 
були розташовані в Беотії, Лікії, Елевсині, їй приносили 
в жертву цуценят, оскільки священною твариною Г. була 
собака. Г. зображали високою жінкою з одним чи двома 
смолоскипами в руках. Її називали Тріодітіс, а в Римі ото-
тожнювали з Тривією (Trivia) — богинею трьох доріг 
(перехрестя), її уявляли як трьох жінок, повернутих спи-
нами одна до одної. Зображення розміщували на пере-



48 хресті доріг, де богині приносили жертву, у Середні віки 
Г. вважалась покровителькою нечистої сили. 

^ ГЕКАТОМБА (екатбцРті «сто») — у давніх греків жертвопри-
Щ ношення зі ста биків або просто велике. Такі пожертву-

вання робили досить рідко, оскільки вони вимагали знач-
(П них витрат, тому згодом замість биків почали офірувати 
О менших тварин — овець, кіз тощо. Для Г. споруджували з 

й ц землі й дерну сто вівтарів. Згодом кількість тварин змен-
шили й почали приносити в жертву лише 25 особин, 
залишаючи 100 ніг замість 100 голів і не порушуючи в 
такий спосіб суті жертвоприношення. Іноді навіть замі-
нювали справжніх тварин на виліплені фігурки. Так Піфа-
гор, який ніколи не вбивав тварин, приносив у жертву 
биків, виліплених із тіста. Започаткували гекатомби жите-
лі Лакедемона (Спарта), які зобов'язали сто підпорядко-
ваних їм міст приносити в жертву одного бика. Часто 
пожертвування робили в Афінах (наприклад, Конон після 
відбудови міських стін офірував 100 биків). Через значну 
кількість великих жертвоприношень на початку року пер-
ший місяць почали називати «гекатомбейон». У перенос-
ному значенні «гекатомба» — велика жертва. 

ГЕКТОР ('Ектозр) — у грецькій міфології хоробрий вождь 
троянського війська, старший син Пріама й Гекаби, чоло-
вік Андромахи, батько Астіанакта (варіанти — Лаодама та 
Амфіноя), найвидатніший троянський герой, справжній 
патріот, який убив першого ахейця, що ступив на землю 
Трої — Протесилая, двічі вступав у бій з Аяксом Теламоні-
дом, а потім — із Діомедом, переміг Патрокла і зняв із 
нього військові обладунки Ахілла. Незважаючи на благан-
ня батьків і дружини зустрівся у двобої з Ахіллом і заги-
нув. Ахілл, бажаючи помститися за смерть друга, прив'я-
зав тіло вбитого Г. до колісниці та провіз навколо Трої, 
але тіло героя залишилося недоторканим, тому що й після 
смерті його оберігав Аполлон. Бог першим підняв свій 
голос на захист Г., і, за наказом Зевса, Ахілл віддав тіло 
загиблого батькові для поховання. У післягомерівські часи 
піклування Аполлона слугувало причиною вшанування Г. 
як сина Аполлона. 

ГЕЛЕН, Єлен ("ЕА.ЄУО?) — у грецькій міфології син Пріама та 
Гекаби, який (як і його сестра Кассандра) мав дар передба-



чувати майбутнє. Г. намагався відмовити Парка від подо- 49 
рожі за Єленою, а після смерті Паріса, розгніваний тим, 
що в суперечці за руку Єлени перемога дістається Деіфо-
бу, відправився на гору їда, де потрапив у полон до Одіс-
сея. Г. відкрив ахейцям пророцтво, що Троя буде захоп-
лена, якщо у війні братиме участь Філоктет. За іншою 
версією міфу, Г. сам перейшов на бік греків. Г. попередив 
Неоптолема, що грецький флот буде розбитий, і радив 
йому суходолом повертатися до Епіру, за це здобув друж-
бу Неоптолема, а після його смерті успадкував частину -
його земель й одружився з Андромахою. Г. правив в Епірі ' § 
до самої смерті. З 

ГЕЛІОС, Гелій ("НЛюї;) — у грецькій міфології бог сонця, син ^ 
титанів Гіперіона та Феї, брат Селени та Еос, батько § 
Фаетона та Геліад. Г. — одне з найдавніших доолімпій- і 
ських божеств стихійної сили, яке дарувало життя, карало S 
сліпотою злочинців. У класичну епоху Г. — бог сонячного 
світла, всевидюще божество, що з неба спостерігає за 
діяннями богів і вчинками людей (частіше негативними), 
його закликають у свідки й судді, він також виступає як 
месник. Саме Г. сповістив Деметру про викрадення Аїдом 
Персефони. У V ст. до н.е. його почали ототожнювати з 
Аполлоном, звідки з'явилося його друге ім'я — Феб. Згідно 
з міфом, Г. жив у розкішному палаці, сидів на троні з 
дорогоцінного каміння в оточенні Зими, Весни, Літа й 
Осені. Щоранку вогненною колісницею, запряженою чет-
віркою коней, він виїжджав зі сходу, мандрував небом, а 
вночі на заході спускався в океан і в золотому човні пере-
пливав море, щоб знову повернутися на схід. Від Г. океа-
ніца Персіда народила Еета, колхідського царя, чаклунку 
Кірку та Пасіфаю, дружину царя Міноса; німфа Клімена — 
чотирьох дочок і сина Фаетона, впертого, нерозсудливого 
юнака, який випросив у батька сонячну колісницю, та не 
зумів упоратися з нею й загинув; німфа Рода — сімох 
синів, які також вирізнялися неспокійною вдачею. На 
острові Тринакрія (Сицилія) доньки Г. пасли його худобу: 
сім черед по 50 голів — символіка 350 днів грецького 
року. Зголоднілі супутники Одіссея, коли поверталися в 
Елладу після падіння Трої, незважаючи на заборону, 
вбили і з'їли декількох биків Г. Розгніваний Зевс суворо 
покарав їх, наславши бурю, під час якої загинули всі, крім 
Одіссея, якого викинуло хвилями на острів Огігію. Міф 



50 про священних биків Г. відображає давні тотемічні віру-
вання в недоторканність священних тварин. У давньому 

^ Римі культ Г. злився з італійським божеством на ім'я Соль 
(Sol «сонце»), храм якого був розтащований на Квіриналі. 
Під впливом культу індо-іранського бога Мітри, що набув 
популярності в Римі у II—III ст., виник новий культ 

ел нездоланного сонця, що весь час бореться з темними 
о силами, вособлюючи світове благо. Бог сонця зображу-

^ вався в сліпучому сяйві, з вогняними страшними очима, 
у золотому шоломі й на золотій колісниці. В епоху еллі-
нізму Г. також ототожнювався зі своїм батьком Гіперіо-
ном, а його сини називалися гіперіонідами. Нащадки Г. 
здебільшого мали дар пророцтва та владарювали над 
хтонічними силами (дочка Кірка, або Цірцея, здатна була 
перетворювати людей на тварин; його онука Медея — 
найславетніша чаклунка грецької міфології). Центром 
культу Г. був острів Родос; храми існували також у Корін-
фі, Аргосі, Еліді. На Родосі у III ст. до н.е. було спорудже-
но величезну статую, присвячену Г. (Родоський колос, що 
вважається одним із чудес світу). Щорічно йому прино-
сили в жертву білих биків або кабанів, а також кидали у 
море чотирьох коней в упряжі. 

ГЕЛЛА ("ЕХ,А.ті) — у грецькій міфології дочка Адаманта й 
богині хмар Нефели, сестра Фрікса. Адамант одружився 
вдруге, його нова дружина, підступна Іно, почала пере-
слідувати дітей Нефели, щоб позбутися їх. Коли у країні 
розпочався голод, мачуха вимагала принести дітей у 
жертву. Щоб урятувати своїх дітей, Нефела закрила їх 
хмарою, а потім на дивовижному барані з руном із чисто-
го золота відправила в Колхіду. По дорозі Г. не втрима-
лась на барані й упала в море, яке на її честь назвали 
Геллеспонтом — морем Гелли (Дарданелли). 

ГЕМОН (АХцму) — у грецькій міфології син фіванського 
царя Креонта, наречений Антігони, який марно намагався 
переконати свого батька, що Антігона заслуговує шани, а 
не покарання за те, що виконала свій родинний обов'язок 
і поховала свого брата Полініка. Г., переконавшися, що 
Антігона померла, вбиває себе мечем і помирає, обнявши 
тіло коханої (трагедія Софокла «Антігона»). За трагедією 
Евріпіда «Антігона», яка не збереглася, Г. допомагає 
нареченій у похованні її брата. Дізнавшися про це, 



Креонт наказує своєму синові покарати Антігону, але Г. 51 
не підкоряється наказові батька. Завдяки Діонісу гнів 
Креонта пом'якшується, а молоді одружуються. 

ГЕНІЙ (Genius «дух», від gens «рід») — у римській міфології 
божество — прародитель роду, добрий дух, уособлення 
чоловічої сили, охоронець людини, в широкому розумій- ', \ ' 
ні — творчий дух всесвіту, опікунський дух людства, який І 
формує особистість і є супутником людини протягом 
цілого її життя. Г. разом із ларами й пенатами належав до ». 
категорії нижчих божеств із невизначеною статтю (лат. 'g 
numina), тому, наприклад, Г. Риму на Капітолії був посвя- g 
чений щит із написом: «або чоловікові, або жінці». З 
часом Г. став уособленням мужності, тому сприяв лише ^ 
чоловікам і втілював їхню внутрішню силу й здібності, був | 
рушійною силою їхнього особистого й громадського життя. 
Так само уособленням жіночості й жіночої сили була 
Юнона, яка допомагала жінкам. Г. і Юнона з'являлися на 
світ разом із дитиною і зникали після смерті людини. 
Інколи Г. ототожнювався з грецьким демоном, духом, що 
володіє надлюдською силою й може впливати на життя та 
долю людей. Римляни вважали, що деякі Г. були 
безсмертними, але вони належали або видатним особам, 
або людській спільноті. Особливо шанувався Г. глави 
роду, якому на день народження патрона приносили дари 
або віддавали безкровну жертву, а клятва Г. господаря для 
раба вважалася священною. В епоху імперії особливого 
значення набув культ Г. імператора. Своїх Г. мали не 
тільки окремі люди, а й країни, міста, родини, театри. Г. 
місцевостей (Genius loci) найчастіше зображувались у 
вигляді крилатих зміїв, а інші — у вигляді людей, з рогом 
достатку й жертовною чашею в руках. 

ГЕРА ('Нра) — у грецькій міфології старша дочка Кроноса й 
Реї, яку віддали на виховання Океану й Тетії, сестра 
Посейдона, Аїда, Деметри, Гестії та Зевса, якому була й 
третьою дружиною. Міф розповідає, що Кронос проковт-
нув Г. разом з іншими дітьми, але потім, завдяки хитро-
щам Метіс та Зевса, вивергнув її. За самоським пере-
казом, Г. 300 років перебувала в таємному шлюбі з Зевсом 
(шлюб із братом — рудимент давніх кровно-родинних 
стосунків), аж поки він не оголосив її своєю дружиною й 
царицею богів. Від шлюбу із Зевсом народилися Арес, 



52 Геба, Гефест і Іліфія. Заміжжя Г. забезпечило їй панівну 
роль на Олімпі й верховну владу над іншими олімпій-

^ ськими богинями. Зевс певною мірою шанує її, але лише 
для того, щоб уникнути сварки, до якої вона була дуже 

Щ схил^їна. Г. — остання законна дружина Зевса після Метіс 
та Теміс. На відміну від своїх попередниць Г. — захисниця 
засад моногамної родини від зазіхань Зевса, тому 

О важливими рисами її характеру були незалежність, 
Р н впертість і невтримна схильність до ревнощів, виклика-

них численними позашлюбними зв'язками Зевса. Богиня 
жорстоко ненавидить і переслідує всіх коханок, улюблен-
ців та позашлюбних дітей свого чоловіка: героя Геракла, 
сина Зевса й смертної жінки Алкмени, якого хотіла 
задушити ще в колисці, наславши двох величезних змій; 
Семелу, яка мала народити Зевсу Діоніса, але загинула в 
полум'ї; Іо, яку призвела до божевілля; Лето, що шукала 
притулку по всьому світові, тощо. Щоб помститися Зев-
сові, який народив Атену Палладу (перший шлюб із 
Метіс), Г. вирішила без участі батька народити Гефеста, 
але немовля було таке потворне, що в запалі вона (або 
Зевс) скинула його з Олімпу. Архаїчна Г. зберегла зв'язок 
зі хтонічними силами й народила чудовисько Тітона, 
лише торкнувшися землі. В олімпійській міфології Г. 
передусім — охоронниця шлюбу, подружнього кохання, 
покровителька жінок, помічниця вагітних і породіль 
(вона — мати богині пологів Іліфії). Верховна богиня 
дуже чутливо сприймала висловлювання про її вроду, не 
терпіла жодних порівнянь, бо завжди вважала себе най-
прекраснішою. За свідченням Гомера, у Троянській війні 
вона була на боці ахейців і протистояла троянцям за те, 
що Паріс присудив яблуко Epic (яблуко розбрату) Афро-
діті. Г. також допомагала аргонавтам, зокрема Ясону, й 
увійшла в героїчну міфологію як покровителька героїв та 
окремих міст. Священними птахами богині були крук і 
павич. Ці символи й епітет Волоока — рудименти тоте-
мічних вірувань у її культі. Фетишем богині був простий 
стовп або колода. У храмі богині в Аргосі, де стояла її 
статуя роботи Поліклета із золота й слонової кістки, через 
кожні 5 років на честь Г. влаштовувалися свята (гереї). 
Дівчата з розплетеними косами й у коротких сорочках 
змагалися з бігу. Переможниця діставала нагороду — 
оливну гілку й шматок печінки жертовної тварини. Рим-
ляни ототожнювали Г. з Юноною, яка входила у Капіто-



лійську Трійцю (Юпітер, Ю. й Мінерва), і мала храм біля 53 
Капітолію, де містився головний центр ії культу. Існував 
також храм на честь божественної тріади. Г. зображували 
у подобі поважної матрони величної вроди. 

ГЕРАКЛ ('НракХтї?) — у грецькій міфології найпопулярніший 
герой, якого вшановували в усій Греції й особливо в 
Арголіді (Пелопоннес) і на півдні країни, син Зевса й 
Алкмени, дружини Амфітріона. У той день, коли малюк 
повинен був з'явитися на світ, Зевс дав клятву, що ново-
народжений буде згодом правити в Мікенах. Ревнива 
дружина Зевса затримала пологи й прискорила народжен-
ня недоумкуватого Еврісфея (сина Амфітріона), який 
згідно з правом першородства отримав пріоритет перед 
молодшим братом Г., його ше інколи називали Алкідом, 
тобто внуком тиринфського царя Алкея, батька Амфітріо-
на. Г. вперше продемонстрував свою силу ше малюком, 
задушивши в колисці двох змій, шо їх підіслала Гера. Усі 
славетні подвиги Г. пов'язані з його силою і мужністю: 
найвідомїші дванадцять подвигів Г., здійснені за наказом 
Еврісфея. Це була спокута за те, шо Г. убив своїх дітей у 
нападі божевілля, яке наслала на нього ревнива Гера 
(епізод ліг в основу трагедії Евріпіда «Геракл»), Отямив-
шися після скоєного, Г. покинув свій дім і звернувся за 
порадою до оракула, який звелів йому жити в Тиринфі на 
службі в аргоського царя Еврісфея протягом дванадцяти 
років і здійснити 10 подвигів, після чого герой мав стати 
безсмертним. Г. здійснив не 10, а 12 подвигів. Першим 
подвигом Г. була перемога над н е м е й с ь к и м л е в о м . 
Шкура його була невразлива для стріл і списів, тому Г. 
задушив лева голими руками. Здерши з нього шкуру, він 
потім носив її. Далі Еврісфей наказав герою вбити 
л е р н е й с ь к у г і д р у , яка знищувала своїм подихом усе 
живе. На місці відрубаної голови страховища виростали 
дві нові. Тоді Г. запросив на допомогу свого племінника 
Іолая, який припалював свіжі рани гідри розпеченим 
суччям із вогнища. Наступним подвигом героя стали лови 
к е р і н е й с ь к о ї л а н і . Вона належала Артеміді, мала 
золоті роги й мідні копита. Г. полював за нею цілий рік і 
впіймав її живою. Четвертим подвигом Г. стало здобуття 
е р и м а н ф с ь к о г о в е п р а . Г. загнав потвору в глибокий 
сніг і зв'язаним відніс у Мікени. Після цього подвигу 
Еврісфей наказав Г. почистити с т а й н і ц а р я Е л і д и 



54 Авгія. Герой за один день вичистив стайні, які ніхто не 
чистив десятки років, перекривши греблею річки Алтей і 

- . Пеней та спрямувавши їхні води на стійла. Проте цей 
подвиг цар не зарахував, оскільки Г. взяв плату за виконану 

^ працю. Шостий подвиг Г. полягав у знищенні с т и м ф а -
л і й с ь к и х п т а х і в , які вбивали своїми мідними перами, 
неначе стрілами, людей, а тоді жерли їх. Наступним 

О завданням Еврісфея стало полювання на к р и т с ь к о г о 
Р ц б и к а . Г. упіймав цього лютого вогнедишного бика й 

доправив його живим Еврісфеєві. Затим цар наказав 
привести до нього к о б и л и ц ь ф р а к і й с ь к о г о ц а р я 
Діомеда. Г. приборкав коней-людожерів і пригнав їх до 
Еврісфея. Дев'ятий подвиг Г. — здобуття пояса цариці 
амазонок Іпполіти для доньки Еврісфея. Потім цар 
наказав Г. пригнати до Мікен к о р і в Геріона, які пере-
бували на острові Ерифія. Г. убив триголового велетня 
Геріона і, переправивши його корів через океан у кубку 
Геліоса, який бог подарував йому за хоробрість, пригнав 
отару в Мікени. Наступним наказом царя було принести 
з о л о т і я б л у к а Гесперід. По дорозі Г. з д о л а в 
Антея, відірвавши від землі, яка давала йому силу. Г. 
приніс Еврісфею троє золотих яблук, що дарували вічну 
молодість (Гера отримала їх як весільний подарунок від 
Геї). Г. необхідно було вбити для цього д р а к о н а , який 
охороняв сад. Останнім подвигом Г. стало с х о д ж е н н я 
д о Аїду за вартовим псом загробного світу Кербером 
(Цербером). Г. зійшов в Аїц і без зброї (такою була умова 
Аїда) приборкав триголового собаку зі зміїним хвостом. 
Під час подорожі за стадом Геріона Г. поставив дві скелі 
з обох боків вузької протоки, яка відділяла Середземне 
море від Атлантичного океану (Гібралтари). Від часів 
Античності ці дві скелі відомі як Гераклові стовпи. 

Відомо багато інших легенд про Г. Так, за однією з 
пізніх версій, він приєднався до експедиції аргонавтів, але 
коли на острові Кеосі німфи, заворожені красою юнака, 
викрали друга Г. Гіласа. Г. покинув аргонавтів, не бажа-
ючи продовжувати дорогу без свого улюбленця. Коли Г. 
повертався до Еврісфея з поясом Іпполіти, він по дорозі 
врятував дочку троянського царя Лаомедонта, Гесіону, 
вбивши морського дракона; потім ображений невдячніс-
тю царя, зруйнував Трою. Аполлон одного разу не прийняв 
цей чин за спокуту, і тоді Г. втік зі священним дельфій-
ським триніжком. Аполлон на покарання віддав Г. у 



рабство лідійській цариці Омфалі, яка примушувала його 55 
виконувати жіночу роботу й носити жіночий одяг. Цей 
сатиричний епізод пізніші моралісти використали як 
приклад того, шо жінка може підкорити навіть сильного 
чоловіка. Г. ще раз спускався до Аїду, щоб визволити 
звідти Алкестіду, дружину царя міста Фер Адмета. Г. 
смертельно поранив отруєною стрілою кентавра Несса, 
коли той зазіхнув на честь дружини Г. Деяніри. Пізніше, 
коли Деяніра довідалася, що Г. збирається одружитися з 
бранкою Іолою, вона змочила хітон Г. кров'ю Несса, .g 
сподіваючись у такий спосіб знову розпалити кохання в | 
серці Г. Але кров Несса була отруйна, що стало причиною В 
загибелі героя. Через жахливі муки, не в силі терпіти ^ 
страждання, Г. зійшов на поховальне вогнище. Атена з ^̂  
Гермесом спустилися до Г. і вознесли його на Олімп. р 
Відтоді Г. став безсмертним богом, і Гера віддала йому за | 
дружину свою дочку, вічно юну Гебу. У Стародавньому ^ 
Римі Г. був відомий під іменем Геркулеса й мав славу 
борця з несправедливістю. Завдяки своїй витривалості, 
хоробрості й прагненню служити людям, Геркулес був 
ідеалом для стоїків. У середні віки Г. був відомий завдяки 
Овідію й Боецію', Чосер детально описує подвиги Г. і при-
рівнює до Адама, Самсона й Александра Македонського. 
Ксенофонт у своїх «Спогадах про Сократа» («Меморабі-
лії») передає ще одну легенду про Г., яку розповів йому 
софіст Продік. За цією легендою, Г. ще до своєї служби в 
Еврісфея зустрів двох чарівних дівчат, одна з яких запро-
понувала йому прожити легке життя, сповнене втіхи, а 
інша — обрати важкий шлях служіння людям. Цей сюжет 
не був популярний ані в Античності, ані в Середні віки, 
але про нього згадує Ціцерон у трактаті «Про обов'язок». 
Петрарка створив художній образ Г., який розмірковує 
над вибором життєвого шляху. Пізніше сюжет про «вибір 
Геракла» ввійшов у європейський культурний обіг. 

ГЕРЮН (Fiipuuv) — у грецькій міфології триголовий веле-
тень, син Хрісаора й океаніди Каллірої, цар острова 
Еритія. З ним пов'язаний один із подвигів Геракла. Г. 
володів величезною чередою рогатої худоби, яку годували 
людським м'ясом. Пас її велетень Еврітіон з допомогою 
триголового пса Орфа — брата лернейської гідри та Кер-
бера. Геракл викрав Геріонових корів. 



56 ГЕРКУЛЕС (Hercules) — у римській міфології бог і герой, 
відомий у греків під іменем Геракла. У Римі біля Бичачого 

^ ринку був споруджений найдавніший вівтар (ага maxima), 
присвячений Г. З часом культ Г. перетворився на держав-
ний, його почали вшановувати як бога збагачення, тому 

щ купці й полководці жертвували Г. десяту частину своїх 
Я прибутків. Жінки не брали участі в культі Г. і навіть не 
® мали права присягатися його ім'ям: о, Г. ! ( т е Hercule!) Г. 

шанували також плебеї та раби як людину (героя), яка за 
свою працю отримала від богів безсмертя й сама стала 
богом. 

ГЕРМАФРОДІТ ('Ері^афробі-тод) — у грецькій міфології син 
Гермеса та Афродіти, юнак надзвичайної вроди, якого 
виховували німфи на горі Іда у Фрігії. Як розповідає 
Овідій у «Метаморфозах», коли юнакові виповнилося 
п'ятнадцять років, він вирушив у мандри в Малу Азію. 
Одного разу, коли Г. купався у джерелі, його побачила 
карійська німфа Салмакіда й закохалася в юнака, але 
вродливий хлопець залишився байдужим до неї. На про-
хання Салмакіди боги з'єднали її з Г. в одну двостатеву 
істоту. Культ Г. був поширений в Аттиці з IV ст. до н. е. 
В античному мистецтві збереглося багато скульптурних 
зображень двостатевих людей. У медичному значенні 
гермафродитами називають осіб з ознаками чоловічої й 
жіночої статі. 

ГЕРМЕС ('Epufjc) — у грецькій міфології один із найдавні-
ших, багатозначних богів, первісно бог скотарства й тва-
ринного світу, ймовірно, малоазійського походження (на-
родився на аркадській горі Кіллена). В олімпійській 
міфології син Зевса й Майї, вісник богів, опікун мандрів-
ників, доріг, торгівлі, провідник душ померлих у загробне 
царство. Його ім'я, шо походить від грецького «герма» — 
кам'яний стовп на шляху або на місцях поховань — указує 
на фетишну давність культу божества. Оскільки герми 
вважалися фетишами-охоронцями доріг, кордонів і воріт, 
одна з функцій Г. Пропілея (Воротаря) була охоронна. 
Пошкодження герм у давнину вважалося великим 
святотатством. Друга функція Г. полягала в опіці над тва-
ринами й захисті пастухів. Завдяки своїй спритності та 
хитромудрості Г. здобув високе становище в сонмі олім-
пійських богів, але в деяких міфах постає як винахідливий 
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злодій. Так, у гомерівському «Гімні Гермесу» розповіда- 57 
ється, що відразу після народження Г. покинув печеру 
матері й викрав із череди Аполлона 50 корів. Із нутрощів 
жертовної худоби він зробив струни до ліри, яку виго-
товив із панцира черепахи. Щоб виправдатися перед 
Аполлоном за скоєний злочин та задобрити бога, Г. віддав 
йому ліру. Аполлон на знак примирення подарував Г. \ _ 
ліщинову гілочку, яка мала чарівну властивість припи-
няти сварки й замирювати ворогів. Коли Г. кинув її до " 
двох змій, які нападали одна на одну, вони враз перестали 
кусатися й приязно обвились довкола палиці, прихилив-
шись головами. Так виник чарівний жезл (керікейон або 
кадуцей) — зосередження магічної сили, з яким Г. ніколи 
не розлучався, і який, переживши стародавні часи, набув 
вигляду патериці. Цим золотим жезлом Г. Психопомп 
(Провідник душ) міг насилати сон і пробуджувати людей 
та богів, виступаючи посередником між світом живих і 
мертвих. Тому одна з його найдавніших функцій полягала 
в переправленні душ померлих у підземне царство. В еллі-
ністичну добу почали вшановувати Г. Трисмєгіста (Тричі 
величного), ототожнювали з давньоєгипетським богом 
мудрості Тотом і вважали покровителем магії окультних 
(таємних) наук та герметичних (тільки для вузького кола 
посвячених) творів. Г. — вісника богів, оповісника 
виконавця волі Зевса уявляли прудконогим богом у золо-
тих сандаліях із маленькими крильцями (це свідчить про 
залишки тотемізму в олімпійському культі бога), він був 
покровителем вісників, охоронцем послів і посольських 
місій, у докласичній міфології Г. згадується як перший, 
хто навчив людей запалювати вогонь на вівтарях. Г. — 
найспритніший серед олімпійських богів, має природжену 
схильність до шахрайства: на Олімпі він украв в Ареса 
зброю, в Посейдона — тризуб; в Афродіти забрав пояс; 
Гефест не знайшов після його відвідин свого знаряддя, а 
в самого Зевса Г. хотів викрасти блискавку, але обпікся. 
Особлива винахідливість та хитрість зробили Г. богом 
торгівлі та прибутку, його почали вшановувати купці та 
ремісники. Г. приписували винайдення літер, цифр і 
шанували як покровителя різних змагань. У V ст. до н.е. 
римляни запозичили культ Г. під іменем Меркурія — бога 
торгівлі, якому було присвячено перший храм і встанов-
лено першу колегію купців — меркуріалів. Його вівтар був 
розташований біля відомих вод Меркурія, де богу при-



58 носилися жертви, а купці кропили свій крам, щоб він не 
псувався. Знахідки також присвячувалися Г. як богові 

^ щастя й звалися «гермайонами». Є декілька різних зобра-
жень Г.: найдавніші у вигляді герм (nop. з римським 
Терміном), класичні — чоловіка з довгою бородою, інколи 
з ягням на плечах, елліністичні — юнака в крилатих 

еб сандаліях (або в крилатому шоломі) з жезлом (кадуцеєм) у 
® руці. Зображення Г. трапляються на емблемах сучасних 

^ торговельних фірм, банків тощо як символ процвітання. 

ГЕРМІОНА ('EpiiiovTi) — у грецькій міфології дочка Менелая 
та Єлени. За Аполлодором, Г. була з дитинства заручена з 
Орестом, але він відмовився від своєї нареченої чи то 
через те, що його суперник Неоптолем мав великі заслуги 
перед ахейським військом, чи тому, що заплямував себе 
вбивством матері. Тільки після вбивства Неоптолема 
дельфійськими жерцями Г. одружилася з Орестом і наро-
дила йому сина Тісамена, який згодом успадкував престол 
діда Менелая в Спарті. Гомер в «Одіссеї» повідомляє, що 
Г. видали заміж за сина Ахілла — Неоптолема, якому 
Менелай пообіцяв руку своєї дочки за заслуги під час 
Троянської війни. Евріпід у трагедії «Андромаха» створив 
образ підступного Ореста, який влаштував убивство 
Неоптолема, щоб одружитися з Г. 

ГЕРОЙ (лрсод) — у грецькій міфології син або нащадок бо-
жества та смертної людини, напівбог (Гесіод) або відваж-
ний воїн чи благородна людина, яка має славетних 
предків {Гомер). Г. — універсальна категорія, яку можна 
знайти в будь-якій міфології, але у давніх греків це 
пошптя було чітко визначене. В архаїчній міфології крито-
мікенського періоду Г. часто вважалися видатні предки 
або відомі історичні особистості (вожді, царі, полководці). 
Культ архаїчного Г. був пов'язаний із давнім культом Г. — 
деміургів, першопредків, які брали участь у творенні 
культурних об'єктів, у грецькій міфології образ класич-
ного Г. почав формуватися в II тис. до н. е. і був пов'яза-
ний із розвитком патріархальної родини та народженням 
нової олімпійської міфології. Найповніше ці процеси 
відбито в творчості Гомера. Покоління Г. народилося 
після перемоги богів-олімпійців над тітанами, щоб 
продовжити боротьбу з хтонічними силами, що втілилися 
у тератоморфних нащадках Теї (Землі). Г. у класичному 
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розумінні — помічники богів, які повинні виконувати 59 
їхню волю, щоб подолати архаїчну дисгармонію й ство-
рити на землі новий світ ладу, справедливості та миру, 
подібний до божественного олімпійського. Для виконання 
такого складного завдання Г. повинні мати надлюдську 
силу й необмежені можливості, тобто бути майже богами, 
але богами не безсмертними, а смертними. Народжені від 
звичайних людей, Г. ставали посередниками між світом і}^ 
земним і небесним, опікунами й захисниками смертних 
від небезпечних потвор (рудиментів архаїки). Г., з одного -
боку, дарували надію людям перетворитися на безсмерт- 'S 
них богів хоча б після смерті (Геракл), з іншого — З 
демонстрували суперечність між обмеженими можливос-
тями смертної істоти й героїчним бажанням подвигами ^ 
ствердити себе в безсмерті. Будь-яке прагнення порушити І 
рівновагу між силами смерті та безсмертного світу на | 
користь Г. суворо карається Зевсом: міфи про спроби ^ 
богів зробити Г. безсмертними (Ахілп і його ахіллесова 
п'ята), повернути життя померлим (Асклепій, покараний 
Зевсом за оживлення мертвих; Орфей, який не зумів 
повернути Еврідіку, «молодильні» яблука Гесперід, викра-
дені Гераклом, які Атена повертає назад). Особливий 
драматизм образу Г. полягає в тому, що одного навіть 
героїчного життя не вистачає для здійснення волі богів, 
отже Г. постійно потерпає через власну недосконалість, 
долає не тільки перешкоди, а й самого себе. Надлюдська 
героїчна сила акумулюється поступово, тому для народ-
ження такого загальногрецького Г., як Геракл, знадоби-
лося ЗО поколінь. Починаючи з Геракла, муки Г., його 
стражденна смерть отримують божественну винагороду: 
чи то безсмертя (Геракл — за Гесіодом), чи то ще одне 
життя після смерті на Єлисейських полях (за Гомером), 
на островах блаженних (за Гесіодом) тощо. Єдиний 
напівбог, а отже Г., який ще за життя отримав безсмертя 
й місце на Олімпі, — Діоніс. Із бігом часу характер 
героїзму змінюється, сила поступається місцем розумові, 
замість могутнього велетня, яким постає переможець 
страховиськ (Геракл, Персей, Беллерофонт), з'являється й 
інтелектуальний Г., який перемагає розумом, хистом, а не 
силою ІДедал, Орфей, Одіссей, Едіп). Новий Г. стає неза-
лежніщим і починає протиставляти себе богам, що вважа-
лося великим злочином. Г. міг бути й месником. Коли 
такий Г. стає родоначальником династії, над ним та його 



60 нащадками тяжіє прокляття богів (родове прокляття), що 
призводить до загибелі Г. або цілого роду (Атріди: 
Тантал, Пелопс, Атрей, Агамемнон, Ореш; Лабдакіци: 
Едіп та його сини тощо). Класичний культ героя в давніх 
греків трансформувався піц впливом іцеї заступництва 
мертвого героя, яка була поширена в крито-мікенській 

РЛ культурі. На могилах Г. приносили жертви, переважно 
® тварин темного або чорного кольору, на їхню честь влаш-

товували змагання або ігри (Немейські ігри, засновані 
Гераклом), їхні подвиги оспівували в епічних піснях. Серед 
міфічних Г. з'явилися згодом реальні історичні особи, які 
були проголошені Г. після смерті (Софокл), почали також 
вшановувати Г., загиблих у битвах (Г. битви при Платеях, 
при Марафоні), засновників міст, видатних законодавців 
(Солон), поетів, фундаторів філософських шкіл. Під 
впливом культу Г. склалася традиція обожнення еллін-
ських царів та римських імператорів, від Г. ведуть свій 
родовід найвіцоміші роди Греції та Риму (епірські царі — 
від Ахілла, пергамські — від Геракла, римський рід Юліїв — 
від Енея). 

ГЕРОСТРАТ СНроотратод) — мешканець міста Ефес, який, 
згідно з легендою, в ніч, коли народився Александр 
Македонський (356 р. до н. е.), підпалив храм Артеміди 
Ефеської, одне з семи чудес світу. Свій злочин він здій-
снив заради власної слави. Переносно Г. — той, хто задля 
сумнівної слави нищить щось значуще. 

ГЕРСІЛІЯ (Hersilia) — у римській міфології одна з викра-
дених римлянами сабінянок, дружина Ромула. Вважають, 
що Г. умовила ображених сабінян припинити війну з 
римлянами. Від шлюбу з Ромулом у неї народилася дочка 
Пріма та син Авілій. Коли після смерті Ромул вознісся на 
небо, боги забрали на небо й Г. Божественну Г. ототож-
нили з Горою, дружиною Квіріна. За іншою версією міфу, 
Г. була дружиною римлянина Гостія Гостиіія та бабкою 
третього римського царя Тулла Гостілія. 

ГЕСПЕРІДИ ('Еоїїерібєд) — у грецькій міфології три (або 
чотири) дочки німфи Гесперіди та Атланта або дочки 
богині ночі Нікс. Егла (сяйво), Геспера (вечірня), Еріфія 
(червона) й Аретуса Г. охороняли чарівні золоті яблука, 
що дарували вічну молодість і були весільним подарунком 



Теї нареченій Тері до шлюбу з Зевсом. Г. жили на 61 
протилежному боці Океану, на крайньому заході. Сад, де 
росли золоті яблука, охороняв дракон Ладон. Здійснивши ' 
один зі сво'іх подвигів, Геракл убив дракона та викрав 
яблука. За іншою версією міфу, єгипетський цар Бусірід 
вирішив заволодіти чарівними яблуками й доручив 
здійснити свій задум розбійникам. Розбійники напали на ^ \ • 
сестер Г. в саду, але Геракл урятував прекрасних німф, і ї ї , 
вони за це подарували герою золоті плоди. Аполлоній 
Родоський в «Аргонавтиці» розповідає, що аргонавти на ^ 
чолі з Ясоном піц час походу з'явилися в саду Г. відразу '§ 
після того, як Геракл убив дракона, налякавши німф. З 
Перелякані німфи спочатку розсипалися на порох, потім 
перетворилися на дерева й нарешті з'явилися перед ^ 
аргонавтами в своєму звичному вигляді. У цій версії міфу і 
архаїчне перетворення та фетишизм переплетені з новою я 
функцією Г. — надання допомоги герою. У Середні віки £ 
міф про сад Г. трактувався як сказання про земний рай. 

ГЕСТІЯ ('Еотїа) — у грецькій міфології олімпійська богиня-
діва, опікунка незгасного вогню, який об'єднував світ 
богів, людське суспільство й кожну родину, старша дочка 
Кроноса й Реї, сестра Зевса, Посейдона, Аїда, Гери та Де-
метри. У Греції перед початком будь-якої справи Г. при-
носили жертву (звідси вираз «починати з Гестії» — сино-
нім успішної справи). Г. символізувала вічний космос і 
гармонію, постійно перебуваючи в цілковитому спокої. Г. 
була безшлюбною й зберігала цнотливість, хоча вважалася 
покровителькою родини та родинного вогнища. Богиня 
оберігала дітей-сиріт та молоді родини, була шанована в 
кожній сім'ї, її ім'я згадували в усіх молитвах, а свя-
щенний вівтар Г. був майже в кожному місті. До вівтаря з 
подячною молитвою приходили ті, хто вирушав у по-
дорож або повертався з неї. При заснуванні нових колоній 
полум'я з вівтаря Г. переносили на нове місце як символ 
єдності з батьківщиною. У післяолімпійській міфології 
образ Г. абстрагувався та набув рис персоніфікованого 
вогню. У Римі Г. ототожнювали з Вестою, якій було при-
свячено храм, де жриці-весталки підтримували вічний 
вогонь як символ непорушності держави. 

ГЕФЕСТ С'Нфаютої;) — у грецькій міфології бог вогню й ко-
вальського ремесла, син Зевса та Ггри (за версією Гомера) 



62 або син самої лише Гери (за версією Гесіода). Г. — один 
із дванадцяти олімпійських богів, але за своїм походжен-
ням — давнє малоазійське божество вогню, символ 
поклоніння вогняній стихії. Г. кульгав на обидві ноги, мав 

^ жахливу зовнішність, шо споріднювало його з архаїчними 
стихіями. Хоча Г. був небожителем, він не цурався 

Л фізичної праці на відміну від інших богів: викував щит 
О Ахіллові, зробив мідних биків для царя Еета, скіпетр та 

^ егіду для Зевса, колісницю для Геліоса, скриню Пандори, 
будував палаци та трони богам, із золота зробив собі двох 
рабинь-помічниць, що допомагали йому в кузні. За 
працелюбність і послужливість Г. отримав у нагороду 
найчарівнішу з богинь — Афродіту (варіант — Аглаю), але 
дружина постійно зраджувала його. На Олімпі Г. розважає 
богів жартами, пригощає їх нектаром та амброзією, що 
вказує на негрецьке походження божества. Розлючений 
страшною зовнішністю та кульгавістю сина Зевс (варіант: 
Гера) скинув його з Олімпу в море, проте Тетіс (Фетіда) 
підхопила дитя, сховала в гроті, де Г. виховували 
океаніди. За іншими переказом, Зевс скинув Г. з Олімпу 
за те, що той у сварці його з Герою підтримав матір. 
Класичний образ Г. — досконалий майстер, який весь час 
працює в кузні, розташованій на Олімпі (варіант: на Етні 
або в кратерах інших вулканів, на Лемносі, Ліпарських 
островах, на Сицилії). Г. особливо шанували в Афінах, де 
він як бог ковальського ремесла був тісно пов'язаний із 
культом Атени — опікунки ремесел і міста, мав спільні з 
Атеною храми й свята. У Римі Г. ототожнювали з Вул-
каном і шанували разом із іншими охоронцями Римської 
держави. Священний вівтар божества був розташований 
на Вулканалі — спеціальному майданчику над форумом, 
де відбувалися засідання патриціїв і сенату. В античному 
мистецтві Г. зображали могутнім мускулястим ковалем із 
молотом у руках, у конічній шапці й хітоні ремісника з 
відкритим правим плечем і рукою. 

ГЕЯ (Гії) — у грецькій міфології богиня родючості землі, 
мати-земля, головне архаїчне божество, яке відігравало 
важливу роль у теогонічному процесі. Народилася Г. 
слідом за Хаосом і була однією з чотирьох першопотенцій 
(Лаос, Земля, Тартар, Ерос). Від Г. (самої) народився Уран 
(небо), з яким вона вступила в шлюб. Від цього подружжя 
стихій народилися гори, Понт (море), кіклопи та троє 



С' 

сторуких (гекатонхейрів), а також шість тітанів і шість 63 
тітанід, серед яких були майбутні батьки Зевса — Кронос і 
Рея. Через потворний вигляд батько не хотів випускати 
своїх нащадків із черева Г., тоді богиня, страждаючи від ' <W 
ваги схованих у ній дітей, вирішила зупинити стихійну 
родючість Урана й умовила свого сина Кроноса, молод-
шого з тітанів, оскопити Урана. З крапель його крові ^ 
народилися ерінії, гіганти та прекрасна Афродіта. Від j i , 
шлюбу з Понтом Г. народила Нерея, Тавманта, Форкія, 
Кето й Еврібію. Онуки Г. на чолі з Зевсом у битві з дітьми -
Г. — тітанами (тітаномахія) здобули перемогу й скинули '5 
тітанів у тартар, а владу розподілили між собою. Таким g 
чином відбулася зміна божественних поколінь і сформу-
валася нова патріархальна родина богів-олімпійців. Г. не ^ 
бере активної участі в житті на Олімпі, але часто дає мудрі і 
поради олімпійським богам. Так, зокрема, дочці Реї | 
радить, як урятувати Зевса від ненажерливості Кроноса, й J 
повідомляє, яка доля чекає на Зевса; коли Зевс стає 
дорослим, Г. допомагає йому перемогти власного батька. 
Крім порад, Г. передавала своїм нашадкам особливу 
хтонічну силу {Антей, який був невразливим, тому що 
поновлював сили, доторкнувшися до землі). Але більшість 
нащадків Г. вирізнялися потворністю, дикістю, стихійною 
силою та міксантропізмом — поєднували людські та тва-
ринні риси {Тітон, Єхідна — діва-змія). У Греції Г. шану-
вали як годувальницю всього живого та як богиню 
врожаю (Г. Карпофорос — Плодоносна). Згодом Г. стає 
хранителькою давньої мудрості й ототожнюється з Теміс. 
За міфом, вона разом із Посейдоном спочатку володіє 
Дельфами, потім віддає їх Теміс, яка своєю чергою пере-
дала їх у спадщину Аполлонові. Храми Г. були розташовані 
в Афінах, Спарті, Додоні, де її шанували як дружину 
Зевса, а потім почали ототожнювати з Діоною, Реєю, 
Герою й Деметрою. 

Г1АКІНТ, Гіацинт ('Уакіубос) — у грецькій міфології давнє 
догрецьке божество рослинності, син спартанського царя 
Амікла, правнук Зевса або син музи Кліо та Піера. Г. 
вирізнявся надзвичайною вродою, був улюбленцем Апол-
лона й Зефіра (варіант: Борея). Одного разу, коли Аполлон 
навчав Г. кидати диск. Зефір через ревнощі спрямував 
диск у голову юнака й убив його. Із крові Г. (варіант: із 
юнакового тіла) Аполлон виростив квіти-гіацинти, пе-



64 люстки яких почервоніли від крові. Міф про Г. — один із 
варіантів міфу про божество, яке повторює природні 

^ цикли, вмирає й воскресає. Культ Г. було встановлено в 
Аміклах, де, як вважали, був похований Г. у жертовнику, 

Щ який утворював п'єдестал статуї Аполлона. Згодом цей 
культ об'єднався з культом Аполлона й на честь обох 

f ? богів відбувалися триденні свята — гіакінтії. Ім'ям Г. 
О називали один із місяців (гіакінтіос) на Криті, Родосі, 

« Косі, Тирі та в Спарті. 

ГІГАНТИ (Гіуас) — у грецькій міфології смертні сини Геїта 
Урана, близькі до богів велетні, бородаті міксантропічні 
істоти зі змієподібною нижньою частиною тіла; народи-
лися з крові оскопленого Урана, що впала на землю. За 
іншою версією, Гея породила їх від Урана після того, як 
титанів було скинуто в тартар. Г. вступають у боротьбу із 
Зевсом та іншими олімпійцями (гігантомахія): кидають на 
Олімп уламки скель і підпалені дерева в Кампанії, Арка-
дії, Фессалії тощо. Жорстока боротьба між богами нового 
покоління і представниками хтонічних сил — Г. — була 
рівною й тривала довго. Згідно з пророцтвом, загибель Г. 
залежала від участі у битві смертних. За порадою Атени, 
Зевс покликав свого сина Геракла, а сам, наславши на 
землю морок, зрізав цілюще зілля, яке мало зберегти Г. 
життя. Коли на допомогу їм приходить Геракл, олімпійці 
перемагають, а разом із ними перемагає впорядкований 
світ гармонії та ладу над хтонічними силами первісного 
хаосу. Під час гігантомахії олімпійці знищили тринадцять 
Г. (за Аполлодором), але взагалі їх було близько ста п'ятде-
сяти. Імена деяких із них: Алкіной, убитий Гераклом; 
Ефіальт, переможений Аполлоном; Евріт, якого подолав 
Діоніс, Паллант і Енкелад, яких перемогла Атена, та інші. 
За етіологічною версією міфу, яка пояснювала виникнення 
вулканів на землі, деякі Г. поховані під вулканічними 
островами (Енкелад — під Сицилією, Полібот — під 
Косом). Боротьба між Г. та олімпійцями надихнула рим-
ського поета Клавдіана, також згадував про Г. як про каз-
ковий народ Гомер у поемі «Одіссея». В образотворчому 
мистецтві Г. зображали у вигляді героїв-велетнів або 
змієподібних істот. 

ГІДРА (ijSpa «водяна змія») — у грецькій міфології дочка 
Єхідни та Тітона, міксантропічна потвора, водяна багато-



голова змія з тулубом собаки, яка жила в болоті Лерни 65 
біля Аргосу (лернейська гідра) і знищувала все живе 
навколо себе отруйним подихом. За деякими переказами, 
Г. — дракон із дев'ятьма (стома) головами, одна з яких 
була безсмертною, а іноді ще й з крилами. За наказом 
Еврісфея, якому служив Геракл, герой мав убити потвору. 
Щоб здійснити цей подвиг, Г. покликав на допомогу 
Іолая (свого племінника), вигнав Г. з печери стрілами, а 
потім, міцно тримаючи потвору могутніми руками, почав 
відрубувати їй голови, але вони знову відростали. Тоді » 
Геракл наказав Іолаєві припікати вогнем шиї Г. Одрубав-
ши останню, безсмертну, голову Г., герой закопав її у § 
землю й привалив скелею. Отруйною кров'ю Г. Геракл 
змастив наконечники стріл, які стали смертоносними. ^ 

ГІМЕНЕЙ (Тцбуаюс;) — у грецькій міфології божество шлю- S 
бу, син Діоніса й Афродіти (або Аполлона й музи Калліот, S 
Урани або Терпсіхори). За одним із міфів, Г. — майстерний 
співець і музикант, який раптово помер на весіллі Діоніса 
з однією з коханок (варіант: несподівано втратив голос). 
На честь Г. було названо урочисту весільну пісню — 
гіменей, яку виконував хор у першу шлюбну ніч. Аполло-
дор повідомляє, що Г. воскресив Асклепій. Г. зображували 
у вигляді вродливого юнака з суворим обличчям, який 
тримає в одній руці запалений смолоскип, в іншій — 
шлюбний вінець. 

ГІПЕРБОРЕЇ ('Утіеррбреіоі) — у грецькій міфології казковий 
вічномолодий народ, улюбленець богів, який живе на 
крайній півночі, по той бік північного вітру («за Бореєм»), 
У чудову країну Г., де життя сповнене вічними весело-
щами, танцями та співами, час від часу вирушає на 
колісниці Аполлон, щоб згодом знову повернутися в Дель-
фи. Навіть смерть Г. приймають із радістю й, втомившись 
від насолод життя, пізнавши всі можливі задоволення, 
кидаються в море {Пліній). За свідченням Піндара, Г. — 
жерці й служителі Аполлона, які віддають йому шану, 
присвячують молитви та роблять дарунки, зокрема пер-
ший врожай на острові Делос. Пліній і Геродот розпо-
відають, що одного разу дівчата, які приносили дарунки 
Аполлону, не повернулися з Делоса, тоді стурбовані Г. 
почали залишати дари на кордоні з сусідньою країною, 
звідки інші народи їх поступово переносили на Делос. 

з Антична література 



66 Мудрі служителі Аполлона Абаріс і Арестей, які навчили 
греків різним мистецтвам (філософія, музика, віршування 

^ та ін.), вважалися Г. 

Щ ГІПНОС ("YTTvog) — у грецькій міфології вособлення сно-
видінь і бог сну, син Нікти (Ночі) та Мороку (Ереба), 
брат-близнюк Танатоса (бога смерті), Немесіди (богині 
помсти) та мойр (богинь долі), який мав владу над богами 
та людьми. Овідій у «Метаморфозах» розповідає, що Г. 
жив у Кіммерійській землі в печері, де панували вічні 
сутінки та брало початок джерело забуття. За Гомером, Г. 
жив на острові Лемнос і двічі допомагав Гері, насилаючи 
сон на Зевса, коли Гера переслідувала Геракла й допомогла 
ахейцям здобути перемогу в битві. Як винагороду Гера 
обіцяє Г. в дружини харіту Пасіфею. Зображали Г. у ви-
гляді юнака з палицею та рогом, з якого сипався мак. 

ГЛАВКА (ГЯаикг) «блакитна») — у грецькій міфології: 1) во-
дяна німфа (нереїда), дочка Нерея та Доріди; 2) наречена 
аргонавта Ясона, дочка коринфського царя, яку разом із 
батьком убила Медея, подарувавши пеплос, насичений 
отрутою. 

ГОНОР (Honor) — у римській міфології персоніфікація 
почесті як нагороди за мужність і доблесть. Г. — боже-
ство, яке шанувалося разом із Віртус (мужність), вважа-
лося супутником Марса. Образ Г. втілював юнак зі спи-
сом та рогом достатку в руках. 

ГОРГОНИ (Горусо «грізна») — у грецькій міфології потворні 
породження морських божеств Форкія та Кето, онуки Геї 
та Понта, три сестри-страховиська (Стено, Евріала й Ме-
дуза), які живуть на крайньому заході біля річки Океан, 
поряд із Гесперідами. Г. мали жахливий вигляд: були вкри-
ті лускою, з крилами та зміями замість волосся, з велики-
ми іклами та поглядом, шо перетворював усе живе на 
камінь. За деякими переказами, Г. — це потвори підзем-
ного царства. Найстрашніша з Г. — Медуза, єдина з сестер 
була смертна, тому її переміг Персей, відтявши голову під 
час Гі сну. Із крові Медузи з'явився крилатий кінь Пегас. 
Сестри Г. — Граї, сиві від народження жінки, які мали на 
трьох один зуб та одне око, були змушені допомогти 
Персею. 



ГРАЇ (Граіаі «старі») — у грецькій міфології три дочки 67 
морських божеств Форкія та Кето, сестри Горгон: Пем- ^^^ 
фредо, Еніо, Діно. Г. були сиві від народження й мали на 
трьох один зуб та одне око, якими користувалися по черзі. 
Персей, розшукуючи Медузу, викрав у них око й зуб і 
повернув після того, як Г. показали йому шлях до німф, у 
яких були необхідні для перемоги крилаті сандалії, тор- \ 
бинка і шапка-невидимка. ti., 

ГРАЦІЇ (Gratiae) — у римській міфології богині вроди, 
радощів і жіночої привабливості, ототожнювалися з 
грецькими харітами. § 

•€« 
' І 

ДАВН (Daunus) — у римській міфології міфічний цар, який 
переселивдя на південь Італії з Греції й правив в Апулії 
(Давнії). Діомед, повертаючися з Троянської війни, 
зупинився у Д. й допоміг царю у війні. За це Д. віддав 
Діомедові свою дочку. Д. вважався батьком (прадідом) 
царя рутулів Турна. 

ДАНАЇДИ (Дауаібес) — у грецькій міфології 50 дочок царя 
Даная, який правив у Єгипті. Разом із батьком Д. втікли 
в Аргос від переслідування синів Египта, своїх двоюрід-
них братів, які хотіли одружитися з ними. Тут разом із 
Пеласгом, аргоським царем, Данай чинив опір, але був 
переможений. Тоді він погодився на шлюб сво'іх дочок, 
розподіливши їх між братами за жеребом, але роздав Д. 
кинджали та наказав у першу шлюбну ніч заколоти своїх 
чоловіків. Всі Д., крім Гіпермнестри, виконали батьків-
ський наказ. Після кривавої ночі Данай улаштував зма-
гання й у нагороду переможцям віддав більшість своїх 
дочок. Згодом Лінкей, чоловік Гіпермнестри, помстився 
за смерть своїх братів і вбив Даная та Д. За скоєний злочин 
Д. несуть довічне покарання в Аїді, вони наповнюють водою 
бочку без дна. Вислів «робота Д.» означає даремну роботу. 

ДАНАЙЦІ (Дауаоі) — у грецькій міфології жителі Аргосу за 
часів, коли там правив Данай, батько Данаїд. У поемах 



68 Гомера греки називалися Д. (або ахейцями), звідки вислів: 
«дари Д.»; мається на увазі епізод із греко-троянської 

^ війни, коли греки виготовили дерев'яного коня, якого 
троянці самі втягнули у місто з грецькими воїнами всере-

^ ^ дині («Троянський кінь»). Вираз «Бійся Данайців, хоча б 
і дари приносили» означає застереження від надмірної 

Л довірливості. 
О 

О т ДАНАЯ (Aavctri) — у грецькій міфології донька аргоського 
царя Акрісія та Аганіппи, мати героя Персея. Акрісій, 
дізнавшися від оракула, що має загинути від руки онука, 
замкнув Д. у мідній вежі під землею. Зевс у вигляді 
золотого дощу все ж потрапив у башту до дівчини, і вона 
народила Персея. Акрісій наказав посадити доньку разом 
із дитиною в скриню й кинути в море. їх прибило до 
берегів острова Серіф, де рибалка Діктіс витяг скриню й 
урятував матір із сином. Брат Діктіса, цар острова Полі-
дект, закохався в Д. і вирішив відіслати Персея, могут-
нього мужнього юнака, за головою Горгони, щоб той не 
заважав здійсненню його задумів. Виконавши завдання, 
Персей показав Полідектові голову Медузи Горгони й 
перетворив царя на камінь. Д. з сином повернулася на 
Аргос, щоб побачитися з батьком, але Акрісій, побою-
ючись пророцтва, втік. Згодом Персей випадково вбиває 
свого діда під час гімнастичних змагань. За іншою версією 
міфу, Полідект, одружившися з Д., виховував Персея й 
вони разом повернулися на Аргос. Там під час ігор на 
честь померлого Полідекта Персей випадково вбив Акрі-
сія. За італійським переказом, скриня з Д. й Персеєм 
припливла до Лація, де Д. вийшла заміж за Пілумна, 
заснувавши разом із ним місто Ардею. 

ДАРЕС, Дарет (Дарпс) — У грецькій міфології міфічний 
учасник Троянської війни, жрець храму Гефєста в Трої, 
який, за свідченням Гомера, на пальмовому листі записав 
першу історію Троянської війни. Вважається, що «Історія 
падіння Трої», відома в латинській переробці (V ст. н.е.), 
бо грецький оригінал (І ст. н. е.) не зберігся, базується на 
творі Д. Латинський варіант «Історії», стилізований під 
розповідь очевидця, свідомо протиставлений епосові Го-
мера (приміром, греки не ховаються в дерев'яному коні, а 
вриваються до міста через браму, прикрашену зображен-
ням кінської голови). Виклад стислий, із буцімто «точними» 



датами й цифрами; події висвітлюються з троянської 69 
позиції, тлумачаться раціоналістично (без чудес, без 
участі богів). Оповідь розпочинається від зустрічі греків із 
троянцями й закінчується падінням Трої. 

ДАФНА (Дафугі «лавр») — у грецькій міфології давнє рос-
линне божество — німфа, дочка фессалійського річкового ^ 
бога Пенея (Ладона) та Геї. Як розповідає Овідій у «Мета-
морфозах», Аполлон, закохавшись у Д., почав пересліду-
вати дівчину, яка дала слово не брати шлюбу й зберегти g 
цнотливість. Коли Д. втікала від нього, вона звернулася З 
по допомогу до богів, і мати перетворила її на лавр. І 
Аполлон, охоплений тугою, увінчався лавровими гілками, § 
й відтоді лавр став його священним деревом. Павсаній ^ 
згадує, що в Дельфах переможці змагань увінчувалися р 
лавровими вінками. На святі Дафнефорій у Фівах на честь Е 
Апомона вродливий хлопчик, який очолював святкову ^ 
процесію (Дафнефор), ніс оливну гілку, оповиту 365 лав-
ровими вінками й квітами; на гілці вгорі прикріплювали 
велику кулю (сонце) з маленькими кульками (місяць і 
планети). 

ДАФНІС (Даф^ц) — у грецькій міфології син Гермеса й однієї 
з німф, легендарний винахідник буколічної поезії, сици-
лійський чабан (або фригійський співець), якому припи-
сують божественне походження. Д. народився в лавро-
вому гаю (варіант: німфа кинула хлопчика в долині Герей-
ських гір у лавровому гаю), звідки він і дістав ім'я. Д. 
виховувався німфами, потім випасав худобу біля підніжжя 
Етни на Сицилії, навчився грати на сопілці у свого брата 
Пана, а поезії — у муз. Надзвичайна врода Д. при-
ваблювала богинь, німф і смертних жінок. За одним із 
міфів, Д. поклявся бути вірним німфі Номії, проте не 
дотримав присяги, покохавши доньку сицилійського царя. 
Тоді розлючена Номія осліпила його або перетворила на 
камінь {Овідій). За іншою версією міфу, Д. покарала 
Афродіта за те, що він знехтував коханням жінки, яку по-
слала богиня. Засмучений коханням, Д. блукав, намагаю-
чися знайти втіху в музиці та співах, але потім, востаннє 
заспівавши сумної пісні, кинувся зі скелі (Діодор). На 
місці загибелі юнака з'явилося джерело, а Гермес відніс 
тіло Д. на небо. У переносному значенні Д. — прекрасний 



70 

О 

Аполлон і Дафна. 
Скульптурна композиція Л. Берніні. Мармур, 1622—1624. 

Рим, галерея Боргезе. 



юнак. Міф про Д. надихав античних митців і поетів 71 
{Теокріт, Вергілій та ін.). щ: 

ДЕВКАЛІОН (AeuKttXicov) — у грецькій міфології: 1) прароди-
тель людей (еллінів), син Прометея та Клімени, володар 
Фессалії, чоловік Пірри, доньки Епіметея й Пандори. 
Коли Зевс, розгніваний на людей мідного віку (або взагалі д 
на ріц людський), вирішив затопити все грішне людство, {і^ 
врятувалися лише Д., який правив містом Фтія в Фессалії, 
та його дружина Пірра, оскільки завжди жили праведно. -
За порадою Прометея Д. збудував ковчег і плавав дев'ять "g 
днів. На десятий день потопу, який вигубив усе людство, g 
вода почала спадати, й Д. побачив гору Парнас (або Етну) 
в Фокіді й висадився на вершині гори. Приносячи жертву ® 
Зевсу Фіксію (тому, шо дає притулок), Д. просив бога і 
відновити людський рід. Зевс, зваживши на прохання Д., і 
через Гермеса передав, шоб Д. та Пірра, закутавши голови J 
та розпустивши пояси, кидали через плече «кістки Ве-
ликої Матері». Зрозумівши, шо мова йде про каміння, Д. 
виконав наказ верховного бога. Із каменів, кинутих рукою 
Д., з'являлися чоловіки, а з каменів, кинутих Піррою, — 
жінки. Д. і Пірра мали дітей: Елліна, Амфіктіона та 
Протогенея. Потім Д. спустився з гір, оселився в східній 
Локріді, де заснував святилище Зевса. Похований Д. був в 
Афінах біля храму Зевса Олімпійського. У різних місцях 
Греції існували гробниці Д. й Пірри. Міф про відрод-
ження людського роду, незважаючи на певні розбіжності, 
в загальних рисах досить близький до поширених у Серед-
земномор'ї міфів про страшні потопи; 2) син Міноса й 
Пасіфаї, критський царевич, учасник калідонського по-
лювання та походу аргонавтів, батько Ідоменея — ватажка 
критян у Троянській війні. 

ДЕДАЛ (ДаібаЯод «вправний») — у грецькій міфології онук 
афінського царя Ерехтея, син Метіона (або Евпалма, онук 
Метіона), міфічний афінський ремісник, винахідник 
столярних інструментів, майстерний архітектор і скульп-
тор. Ім'я Д. первісно було епітетом Гефеста. Д. жив в 
Афінах. Його звинуватили в тому, що свого небожа й 
учня Пердікса (або Талоса) він начебто скинув зі стіни 
Акрополя через заздрість: той винайшов досконаліші 
будівельні інструменти. Майстер був засуджений ареопагом 
на вигнання, тому втік на Крит, до царя Міноса. Там для 



72 жінки Міноса Пасіфаї зробив дерев'яну корову, а за нака-
зом царя спорудив лабіринт для Мінотавра, якого Пасі-

^ фая народила від бика. Для Аріадни, дочки царя Міноса, 
влаштував місце для танців, а також підказав ідею про 
рятівний клубок і в такий спосіб допоміг звільнити з 
лабіринту героя Тесея. Дізнавшися про це, Мінос кинув Д. 

^ разом із сином Ікаром у лабіринт, звідки їх звільнила 
^ Пасіфая. Щоб утекти з острова, Д. зробив крила собі й 
^ синові Ікару, склеївши пір'я воском. Але Ікар через влас-

ну нерозсудливість злетів надто високо й упав у море, бо 
сонце розтопило віск. Оплакавши сина, Д. прибув до міста 
Камік у царство Кокала на Сицилїі. Мінос, переслідуючи 
Д., теж прибув туди й вирішив хитрощами виманити Д. 
Мінос показав Кокалові мушлю, в яку треба було протяг-
ти нитку. Кокал попросив Д. допомогти йому, і Д. протяг-
нув нитку, прив'язавши її до мурашки. Мінос здогадався, 
що Д. перебуває в Кокала й почав домагатися видачі 
майстра. Кокал погодився, але за умови, що Мінос вику-
пається у ванні. Дочки Кокала, що закохалися в Д., вбили 
Міноса, обливши його окропом. Д. помер на Сицилії (або 
Сардінії). За іншим переказом, Д. з Тесеєм повернувся з 
Криту до Афін. На Криті міф про Д. набув великого 
поширення й послужив основою для розквіту мистецтва 
виготовлення дерев'яних статуй, яке розвивали так звані 
Дедаліди. З Криту це мистецтво було перенесено до Си-
кіону Денесом і Скіппом. Згідно з переказами, Д. начебто 
перший почав виготовляти дерев'яні статуї богів, схожі на 
мармурові. Міф про Д. характерний для періоду пізньої 
класичної міфології, коли з'явилися інтелектуальні герої, 
які перемагали завдяки розуму, майстерності та винахід-
ливості. 

ДЕЛЬФІНІЙ (ДеА.фіУіоу) — у грецькій міфології: 1) хтонічне 
страховисько — дракон, який охороняє в Дельфах свя-
щенне джерело. Д. виховував Тітона, породження Геї. Д. 
був убитий Аполаоном, після чого отримав ім'я Пітон 
(«той, що гниє»), оскільки сонячні промені перетворили 
його тіло на порох. Можливо, що Д. — міксантропічна 
потвора, наполовину жінка, наполовину змія, якій Тітон 
віддав на зберігання сухожилки, вирізані в Зевса під час 
двобою. Знесилений Зевс був заточений у Корикійській 
печері, де Д. стеріг Зевса й ці сухожилки. Пан та Гермес 



зцілили Зевса, викравши його сухожилки; 2) (ДеЛфіУіос) — 
епітет Аполлона — покровителя мореплавства. 

ДЕМЕТРА (AtiiiffTrip) — у грецькій міфології богиня родю-
чості, хліборобства та шлюбу, дочка Кроноса й Реї, сестра 
й дружина Зевса, мати Персефони, одна з найважливіших 
богинь у грецькій міфології. Про давнє хтонічне поход-
ження Д. свідчить етимологія імені («земля-мати»). Культ 
Д. був поширений ще в добу пелазгів у Фессалії, Беотії, 
Аттиці, Мегарі, Корінфі, адже в давнину всі землеробські 
народи шанували землю як першопочаток життя, матір 
усього сущого. Спочатку Д. була головним божеством, що 
виконувала різноманітні функції. Культові звертання до 
неї: Хлоя (зелень, посів); Карпофора (дарувальниця пло-
дів); Сіто (хліб, борошно) свідчать про функції її як боги-
ні родючості. Згодом Д. починає опікуватися землероб-
ством. Її шанують як добру богиню-опікунку, яка навчила 
людей оранці, сівбі та обробітку ґрунту, подарувала зерна 
пшениці та дбає про наповнення комор збіжжям. Д., 
одружившися з критським богом землеробства Іасіном 
священним шлюбом, народила Плутоса, бога багатства та 
достатку. Оскільки землеробство й родючість землі завжди 
пов'язують із уявленнями про неминучу смерть рослин-
ного світу, за якою потім настає відродження й оновлення 
природи, в міфі про Д. відбито одвічну боротьбу життя та 
смерті. Аїд з дозволу Зевса викрадає Персефону, й засму-
чена богиня вирушає на пошуки своєї дочки. У вигляді 
доброї бабусі вона приходить в Елевсин, у будинок царя 
Келея. Д. навчає Тріптолема, сина елевсинського царя, 
засівати поля пшеницею, подарувавши йому колісницю з 
крилатими драконами, та обробляти землю. Вона також 
виховує царського сина Демофонта й, бажаючи зробити 
безсмертним, натирає його амброзією та загартовує 
хлопчика у вогні. Але мати Демофонта, дружина Келея, 
Метінара, побачивши магічні ритуали, змушує Д. від-
крити своє ім'я. Богиня після цього залишає царський 
палац і наказує побудувати храм на її честь. У храмі 
богиня оплакує свою дочку. Земля стає неродючою, та 
Зевс, щоб заспокоїти Д., посилає Гермеса в підземне цар-
ство за Персефоною. Але Аїд дав Персефоні гранатових 
зернят, з'ївши які, вона не може забути підземного 
царства. Відтоді Персефона дев'ять місяців року проводить 
у матері, а три місяці мусить залишатися в А'іда. Д. 



74 відновлює на землі родючість і повертається на Олімп. 
Центром культу Д. був Елевсин в Аттиці, де протягом 

^ 9 днів вересня (це час, коли Д. не могла дізнатися про 
долю викраденої дочки) відбувалися Елевсинські містерії, 
на яких розігрувалися сюжети про горе Д., багатоденні 
мандри, фізичне й духовне очищення. Д. вшановувалася 

2 на цьому святі разом із дочкою Персефоною, їх іменували 
л «двома богинями» й складали клятву іменами «обох 

богинь». Брати участь в Елевсинських містеріях мали 
спадкове право лише давні афінські роди, які повинні 
були дотримувати обітницю мовчання. Елевсинські 
містерії вважаються одним із джерел виникнення 
давньогрецької трагедії й уподібнюються до вакханалій 
Діоніса. Д. шанують також як законодавицю розумного 
землеробського ладу й прославляють Д. Тесмофору на 
святі Тесмофорії, яке влаштовували на її честь одружені 
жінки, адже Д. належала до давніх жіночих богинь (Гея, 
Кібела, Велика мати богів) і символізував також народ-
ження та виховання дітей. Згодом культ Д. поширюється 
по всій Греції, на островах, у Малій Азії, в Римі. У Римі 
Д. ототожнюється з Керерою (Церерою), італійським бо-
жеством родючості й рільництва. На честь богині відбу-
валися Кереалії (свято на початку квітня, шо проводилися 
галасливо й оргіастично). З її ім'ям виголошували й 
укладали договори, їй складали присягу урядовці й судді, 
обіцяючи дотримуватися законів і традицій. У жертву 
богині приносили биків, корів, свиней (з огляду на їхню 
плодючість), овочі, бджолині стільники; їй були присвя-
чені колоски, мак, фруктові дерева тошо. Д. зображали у 
вигляді прекрасної жінки з косами кольору стиглої пше-
ниці, подібною до Гери, але з м'якшими рисами обличчя. 
Д. вважали також богинею підземного царства й дружи-
ною Посейдона, від якого вона народила коня Арейона, 
тому в культі богині також присутні рудименти хтонічної 
родючості (Д. Ерінія). Розгнівана богиня очищується й 
омивається в річці та знову перетворюється на добро-
зичливе божество. У Корінті (Герміоні) її шанували як Д. 
Атонію («земляну») та Д. Термасію («спекотну») покро-
вительку гарячих джерел. Як хтонічне божество Д. зобра-
жалася з кінською головою, з голубом в одній руці, а в 
другій — з дельфіном. 



ДЕМОН (Aainov) — у грецькій міфології узагальнене поняття 75 
про невизначену й неоформлену божественну силу, дух 
неввдимого світу, який має надлюдську силу й справляє ' 
вплив на життя та долю людей. Це страшна сила, яка ' 
миттєво виникає й раптово зникає. Її не можна називати, 
із нею не можна спілкуватися. Іноді з Д. ототожнюються 
олімпійські боги, коли вони не виявляють своєї індиві- S. , 
дуальності Й приховують своє ім'я. Д. безпосередньо діють . t i j . 
на людину, насилають на неї лихо, погані сни, штовхають 
людину на шлях, який часто призводить до катастрофіч- s-
них подій. Іноді Д. бувають позитивно налаштовані до S 
людей. Існують Д. народження, Д. добра та зла. В архаїчні З 
часи між Д., силами природи й душами людей не було :§" 
чіткого розмежування: померлий предок міг утілюватися в ^ 
будь-який священний камінь, дерево, зірку тошо, або = 
набувати людської подоби, змішуватися з людьми й ста- g 
вати Д. Усі незрозумілі й грізні явища природи, такі як j 
повінь, обвал, землетрус, буря, були викликані діями Д. 
Щодо розуміння архаїчною людиною природи Д. спів-
існують два погляди: один під Д. розуміє виключно злих 
духів, другий репрезентує перехід від хаотичної множин-
ності Д. до монотеїзму, у Гесіода («Труди і дні») опису-
ються 4 розряди наділених розумом істот, що живуть у 
всесвіті: найвище божество, потім велика кількість добрих 
Д., далі герої, які за життя належали до людей, а після 
смерті ставали чи то Д., чи то богами й, нарешті, люди. За 
архаїчними віруваннями, Д. визначався як щось середнє 
між безсмертним божеством і смертною людиною. Згідно 
з ученням грецьких філософів, кожна людина від 
народження аж до смерті мала свого Д., який нею керував. 
У Римі Д. ототожнювався з генієм. 

ДЕЯНІРА (ДеХаубіра) — дочка Ойнея, царя Калідона і Алтеї, 
сестри Мелеагра, дружини Геракла. Замолоду Д. володіла 
зброєю і вміла правити колісницею. Після загибелі Меле-
агра його сестри перетворилися на цесарок, тільки Д. і ще 
одна сестра, Горга, залишилися людьми завдяки Діонісу. 
Геракл зустрів Мелеагра в підземному царстві, і той по-
просив його одружитися з Д. Суперником Геракла вия-
вився Ахелой, що перетворився на бика. Геракл здолав 
його, відламавши йому один ріг. У шлюбі з Гераклом Д. 
народила синів Гілла, Ктесілла, Глена, Оніта й дочку 
Макарію. Під час переправи Геракла і Д. через річку Евен 



76 кентавр Несс посягнув на честь Д., і Геракл смертельно 
вразив кентавра. Вмираючи, той порадив Д. зібрати його 

І кров, бо вона може стати їй у пригоді. Коли Д. стало 
відомо, що Геракл збирається одружитися з Іолою, вона 
вимочила у цій крові хітон чоловіка. Але кров Несса, що 
загинув від стріли, була отруєною, від неї й загинув сла-
ветний герой. Коли про це дізналася Д., вона вкоротила 

^ собі віку мечем. 
В ц 

ДІАНА (Diana) — у римській міфології богиня рослинності, 
уособлення місяця, богиня ворожби та чаклунства. Ото-
тожнюється з Артемідою та Гекатою, пізніше з Немесідою 
та карфагенською небесною богинею Целестою. Одна з 
епіклес (Д. Трівія) підтверджує її потрійну владу: на землі, 
під землею та на небі. Д. вважали також покровителькою 
Латинського союзу. Храм Д. височів на Авентині, улюб-
леному місці всіх латинян, передусім плебеїв і рабів. 
Річниця заснування храму була днем відпочинку рабів 
(servorum dies). Д. шанувалася численними колегіями 
нижчих верств населення, найвідоміша серед яких була 
колегія Д. і Антонія в Лавінії. Згідно з міфом, одному з 
володарів незвичайної корови провістили, що він, 
принісши корову як >(сертву в храмі Д., забезпечить своєму 
містові владу над усією Італією. Цар Сервій Туллій, 
дізнавшися про це, хитрощами заволодів коровою, приніс 
її в жертву й почепив її роги на храмі. Після цього влада 
в союзі Латинських міст перейшла до Риму. У латинсько-
му місті Ариції культ Д. відправлявся з кривавими жерт-
вами. У римських провінціях Д. шанувалася як володарка 
лісу, богиня-мати, богиня родючості. 

ДЩОНА (Dido) — у римській міфології міфічна фінікійська 
цариця, небога й вдова володаря Тіру Сіхея, жерця Геракла, 
якого вбив Гі брат Пігмаліон, щоб захопити скарби Сіхея. 
Д., втекла з Тіру з численними супутниками й оселилася 
на північному узбережжі Африки біля фінікійської коло-
нії Утіки, купивши у берберського царя Ярбаса землю. За 
умовою Ярбаса, Д. могла взяти стільки землі, скільки 
обійме волова шкура. Розрізавши шкуру на вузькі пасоч-
ки, Д. охопила ними територію, на якій заснувала фортецю 
міста Карфаген Бірсу. При закладанні міста було знайдено 
черепи бика та коня, що провіщало Карфагену багатство 
та військову могуть. За іншою, давнішою версією, не в 



ЗМОЗІ захиститися від ненависних залицянь царя Ярбаса, 77 
прагнучи зберегти пам'ять про чоловіка, Д. спалила себе 
на вогнищі. Римська традиція (наприклад, Вергілій) пов'я- ^ 
зує Д. з Енеєм: коли кораблі Енея прибули до Карфагена, 
Д. стала, за навіюваннями Венери, коханкою Енея. Але 
Еней, отримавши наказ Юпітера плисти до Італії, змуше-
ний був залишити гостинне місто. Д., не витримавши 
розлуки з коханим, закололася його мечем на поховальному 
стосі, провістивши ворожість між Карфагеном та Римом. 

it 
.їй 

ДІКЕ (Дікгі) — у грецькій міфології одна з трьох ор, дочка х 
Зевса й Теміс, божество справедливості, близьке за своїми g 
функціями до Адрастеї та Теміс. Д. повідомляла Зевса про 
тих, хто порушував закони правди, зберігала ключі від ^ 
брами, через яку проходять шляхи дня та ночі, вершила | 
справедливість у вирі душ. Д. з мечем у руці переслідувала і 
злочинця й пронизувала його мечем. У золотому віці Д. 
нібито правила світом і називалася Астрєєю. Зображували 
Д. суворою жінкою з патерицею в руці. 

ДІКТИС із Крита (Dictys) — міфічний учасник Троянської 
війни, гаданий творець написаної грецькою мовою книги-
щоденника про Троянську війну, очевидцем якої він на-
чебто був. Від грецького оригіналу зберігся папірусний 
примірник поч. Il l ст. Скорочений латинський переклад 
«Троянської війни» («Веііиш Trojanum») в шести книгах, 
виконаний Л. Септімієм близько IV ст., є джерелом 
середньовічних оповідей про Трою. Твір Д., приміром, ліг 
в основу «Романа про Трою» Бенуа де Сент-Мора (XII ст.). 
Висвітлення подій подається раціоналістично (без чудес, 
без участі богів); образи греків героїзовані, троянців — 
знижені; багато уваги приділено жіночим постатям 
(Поліксена та ін.); стиль перекладу — риторичний. 

ДІОМЕД (Діо|ітТбг|с) — у грецькій міфології: 1) цар Аргосу, 
син Тідея (Тідід) та Деїпіли, внук Адраста; разом з Адра-
стом бере участь у поході проти Фів, один із найвідважні-
ших героїв Троянської війни: за допомогою Атени поранив 
Ареса й Афродіту, яка рятувала від загибелі Енея, коли на 
нього напав Д. Із Одіссеєм вирушає на розвідку в обло-
жену Трою, викрадає Ресових коней і троянський Палла-
дій, що знаменує перемогу над троянцями; у змаганнях 
над могилою Патрокла здобуває перемогу; він вивіз з 



78 острова Лемнос разом з Одіссеєм Філоктета, що мав 
потрібну для здобуття Трої зброю Геракла; був усередині 

^ Троянського коня. Після здобуття Трої Д. був одним із 
небагатьох воїнів, який після падіння Трої повернувся 

^ додому без перешкод. Проте, дізнавшися, ш:о дружина 
^ зрадила його, вирушив на батьківщину свого батька в 
Л Етолію. Дорогою з Етолії в Аргос буря занесла його до 
О Італії (в Апулію), де він одружився з дочкою царя Давно. 

^ Незважаючи на те, що Д. — син царя Етолії, під час 
Троянської війни він стоїть на чолі війська з Аргосу та 
інших міст південно-східної Арголіди, що нагадує про 
минулу могутність Аргоса і вшанування самого Д. як дав-
нього військового божества аргив'ян. Д. вважався заснов-
ником храму Атени, що узгоджується з міфом про викра-
дення Палладія. В Аргосі під час свят Атени влаштовували 
святкові процесії на честь Д. з несенням його щита й 
Палладія. З ім'ям Д. пов'язано заснування й храму Атени 
в Метоні (Мессенія), у Прасії (Аттика). У Саламіні його 
вшанували разом з Атеною. Традиція також приписує Д. 
заснування Арпи та інших міст в Італії. Про смерть Д. 
існує кілька переказів: за одним він помирає в Давнії, за 
другим — після повернення до Аргосу, а за третім — на 
одному з островів Адріатичного моря; 2) цар фракійського 
племені бістонів, син Ареса; мав диких коней, яких 
годував м'ясом чужинців. Геракл переміг Д. і кинув його 
самого на поживу коням-людожерам, яких потім передав 
Еврістеєві (дев'ятий подвиг Геракла). 

ДІОНІС, ВАКХ (Дібуиоос, Всскхої;) — у грецькій міфології один 
із найпопулярніших богів, бог рослинності, родючості, 
вина, опікун виноградарства й виноробства. Вшанування 
Д. має східне походження й поєднувалося з екстатичними 
культами й містичними обрядами, що зародились у Фра-
кії. Міфологічні та історичні форми його культу досить 
розмаїті, а іноді й суперечливі, оскільки на них позначи-
лися всі сторони архаїчного буття: релігійні (містерії, 
вчення орфіків), мистецькі (виникнення античної драми) 
та суспільно-побутові (свята діонісій). Д. трактується в 
двох іпостасях: по-перше, це грецький бог виноградної 
лози, покровитель рослинності, він прищеплює м'якші 
звичаї та культуру; по-друге, це — чужоземне божество. 
Саме ім'я Д. (dio-nysos «син бога») та Вакх — фракій-
ського походження. Існують також інші міфи про давнє 



походження Д.: Д. Загрей, син Зевса Критського та 79 
Персефони, Іакх, із яким пов'язані Елевсинські містерії, а 
також Д. як син Зевса та Деметри. За вченням орфіків, у 
яких культ Д. досяг найбільшого розвитку, Д. — син Зевса 
й Персефони, якого розірвали тітани (Д. Загрей) і який 
був знову відроджений завдяки Зевсові (Д., син Семели) | Щ 
та Атені, якій пощастило врятувати його серце. Культ Д. "^ІШ 
поширився в Греції досить пізно й спричинявся роз-
витком полісної демократії. В епосі Д. згадується рідко і 
ще не входить у сонм олімпійських богів. Д. як божеству -
землеробського кола, яке пов'язане зі стихійними силами 'S 
землі, постійно протиставляється Аполлон як божество з 
родової аристократії. Тому й у пізніші часи культ Д. був :§" 
менш популярним серед аристократії, проте Д. був над- ^ 
звичайно шанований серед простолюду. Розповідали, що і 
Д. живе серед людей, звеселяючи вином їхнє серце, ман-
друє світом у супроводі Силена й гомінкого почту сатірів s 
і менад. Народна основа культу Д. відбилася також у міфах 
про його незаконне народження та про боротьбу за право 
увійти до сонму олімпійських богів. Згідно з основним 
міфом, Д. — син фіванської царівни (дочки Кадма) 
Семели й Зевса, який з'явився їй у вигляді звичайного 
смертного. За намовляннями ревнивої Гери Семела про-
сила Зевса постати перед нею в усій своїй величі та 
блиску. І той, виконуючи прохання, спалив блискавками 
смертну коханку, але встиг урятувати свого ненарод-
женого сина, вихопивши його з полум'я й зашивши собі 
в стегно. Згодом, коли дитині надійшов час з'явитися на 
світ, Зевс, розпустивши шов на стегні, народив Д., а потім 
через Гермеса вівдав хлопчика на виховання нісейським 
німфам. Тут, у долині Ніси, юнак уперше знайшов вино-
градну лозу й потоваришував з лісовими божествами — 
стенами, сатирами, німфами й кентаврами. Гера, наслав-
ши на Д. божевілля, змусила його поневірятися світом. Д. 
побував у Єгипті й Сирії, дійшов до Фрігії, де богиня 
Кібела вилікувала його й прилучила до своїх оргіастичних 
містерій. Потім Д. вирушив через Фракію до Індії, а зі 
східних земель повернувся в Грецію, до Фів. Під час його 
плавання між островами Ікарія і Наксос на Д. напали 
розбійники-терренці, але злякалися його дивовижних 
перетворень (оплітаючи виноградними лозами щоглу та 
вітрила корабля, Д. з'явився у вигляді ведмедиці та лева). 
Самі ж пірати, кинувшися зі страху в море, перетворилися 



80 на дельфінів. У цьому міфі проглядає архаїчне зооморфне 
та рослинне походження бога. На острові Наксос Д. 

^ зустрів Аріадну, яку покинув Тесей, викрав її й одружився 
з нею на острові Лемнос. Аріадна народила Д. Енопіона, 

^ Фоанта та ін. Скрізь, де з'являвся Д., виникає його культ. 
Д. присвячувалися грудневі свята, що відбувалися вночі. 

W Свята, в яких брали участь вакханки, сатири, менади або 
О бассариди (від однієї з епіклес бога Д. Бассарей), назива-

В ц лися оргіями (від фец . «орул» — збудження); жінки з 
запаленими смолоскипами, співаючи, бігали гірськими 
ущелинами. Шалені танці, дикі вигуки й оглушлива 
музика викликали екстаз, релігійну нестяму, яку вважали 
духовним єднанням із божеством. Із вигуками «Вакх, 
Евое» славили Д. Бромія (Гомінкого) та Д. Ліейя (Ви-
зволителя), який звільнює людей від турбот і знімає з них 
тягар повсякденного побуту. Земні страждання Д. Загрея, 
його загибель і відродження, становили головний зміст 
містерій орфіків, до яких допускалися тільки втаємничені, 
що накладали на себе певні аскетичні обітниці. У Дельфах 
Д. шанували поряд з Аполлоном, тут же навесні святкували 
його щлюб з Аріадною. На Парнасі щодва роки на честь 
Д. влаштовували оргії, в яких брали участь фіади — 
вакханки з Аттики, де культ Д. теж був пов'язаний з 
циклом народних свят. В Аттиці Д. були присвячені Малі 
(Сільські) діонісії — веселі процесії з піснями, грубува-
тими жартами, танцями й імпровізованими виставами 
мандрівних акторів, які відбувалися по селах у грудні (при 
першій пробі молодого вина); Ленеї — свята винних ча-
нів — проходило в Афінах в останні дні січня й включали 
виконання нових комедій; антестерії — свято першого 
місяця весни — антестеріона, яке тривало три дні. У пер-
ший день відбувалися . символічні заручини дружини 
архонта з Д. і куштування молодого вина, на другий — 
змагалися, хто більше вип'є вина («свято дзбанів»), на 
третій — постилися й приносили пожертву померлим; 
Великі (Міські) діонісії — свято весни, яке відбувалося від 
28 березня до 2 квітня. Із релігійно-культових обрядів, 
присвячених Д., виникла давньогрецька трагедія (грец. 
траубібіа «пісня про цапа» або «пісня цапа», тобто сатірів— 
супутників Д.). В елліністичні часи культ Д. злився з 
культом фрігійського бога Сабазія. У Римі Д. шанували 
під ім'ям Бахуса (видозмінена назва Вакха), свята на йоіо 
честь звалися вакханалії. Ототожнювався з Лібером, Адоні-



COM, Серапісом. Збереглося багато пам'яток мистецтва, в 81 
яких було втілено образ Д. та сюжети міфів про нього. 
Спочатку Д. зображали у формі грубої дерев'яної статуї, 
ледь подібної до людини. Згодом Д. постає спочатку як ' ^ 
величний чоловік з довгим волоссям та густою бородою у 
східному царському вбранні, а потім — вродливий оголе-
ний юнак з м'якими, майже жіночими рисами й вінком із 
виноградного листя на голові, з тірсом у руках, з гроном 
винограду чи келихом з двома вушками (кантаром), іноді 
зображувався у вигляді хлопчика на руках у Гермеса 
(статуя Праксителя). Зазвичай його супроводжують пан-
тера, леопард, тигр. У жертву Д. приносили цапа або З 
зайця, вино, змішане з водою. 

ДІОСКУРИ (Дібокоирої) — у грецькій міфології сини Зевса і 
Леди, дружини Тіндарея, нерозлучні брати-близнюки 
Кастор і Полідевк, брати Єлени та ^ітемнестри. За іншою 
версією, Кастор — як син спартанського царя Тіндарея — 
смертний, а Полідевк — безсмертний, оскільки його 
батьком вважається Зевс. У гомерівському епосі Кастор і 
Полідевк називаються Тіндарідами й зображаються як 
звичайні смертні люди. Д. беруть участь у різних героїч-
них подіях: Полідевк прославився в кулачних боях, а 
Кастор — у приборкуванні коней. У міфах ідеться про три 
подвиги Д.: визволення їхньої сестри Єлени, яку викрав 
Тесей, участь у поході аргонавтів, у якому Полідевк у 
кулачному двобої здолав царя Аміка, і боротьбу з синами 
царя Афаретідами Ідасом та Лінкеєм, у яких брати ви-
крали й привезли до Спарти наречених. Крім того, Д. та 
Афаретіди вступили у сутичку через розподіл худоби: у 
двобої з руки Ідаса загинув Кастор, а Полідевк убив Лінкея. 
Розгніваний Зевс покарав Ідаса за смерть сина, вразивши 
його блискавкою. Полідевк попросив Зевса дати йому 
померти разом із братом, тоді Громовержець запропону-
вав йому вибір — або вічно перебувати на Олімпі самому, 
або бути разом із братом один день на Олімпі, другий — 
у гробниці (чи в підземному царстві), і вірний Полідевк 
віддав братові частину свого безсмертя. Відтоді брати по 
черзі з'являються у вигляді ранкової та вечірньої зорі в 
сузір'ї Близнюків на небі. Міф про Д. символізує зміну 
життя та смерті, світла та темряви й поєднує елементи 
давнього індоєвропейського шанування божественних 
близнюків як помічників людини. Особливо вшановува-

© 



82 лися Д. воїнами, вершниками та моряками. Культ Д. був 
поширений у різних областях Греції, незважаючи на те, 

^ що Д. вважалися дорійськими героями. їхній культ був 
поширений також і серед італійських племен. У 484 р. до 

^ н.е. в Римі було освячено храм Д. У римській міфології Д. 
^ уособлювали військову могутність і називалися Кастор і 

Поллукс. Зазвичай Д. зображали у вигляді вродливих 
юнаків з кіньми та в овальних шапках, які носили грецькі 
моряки. У європейському мистецтві Д. передусім відомі 
як образи кола Зодіака — маленькі хлопчики-близнюки. 

ДІСПАТЕР (Dis pater, dives pater «багатий батько») — у 
римській міфології бог підземного царства. Ототожню-
ється з грецьким Плутоном. Д. присвячувалися раз на сто 
років секулярні ігри, на яких відбувалися нічні жертво-
приношення. Перші секулярні ігри на честь Д. святкува-
лися в 249 р. до н.е., особливої пишноти вони набули за 
часів Августа, коли в 17 р. до н.е. секулярні ігри відзнача-
лися разом зі святами на честь Аполлона та Діани. 

ДРІАДИ (Дриас «дуб», «дерево») — у грецькій міфології 
деревні німфи, які народжувались і помирали разом із 
деревом, називалися гамадріадами. Д.-Мелії були пов'я-
зані з ясеном (|ІеЯш — «ясен»). Д. були прихильні до 
людей, особливо до тих, хто піклувався про дерева. 

Е 
ЕАК (Аіакбс) — у грецькій міфології син Зевса та річкової 

німфи Егіни, легендарний засновник роду Еакідів, мав 
синів від дочки Скірона — Теламона, який був батьком 
Тесея, й Пелея, що став батьком Ахіала. Від нереїди 
Псамафи мав ще сина Фока. Колись Зевс у подобі орла 
викрав Егіну та переніс Гї на острів Енопію, після чого 
острів став називатися Егіною. Мати, народивши Е., за-
лишила його на безлюдному острові. Тоді Е. ублагав Зевса 
заселити острів людьми, й Громовержець перетворив 
мурах на людей, яких Е. нарік мірмідонцями, від грець-
кого слова «мурашка». За іншою версією, Е., який більше 



уславився доброчесністю, ніж войовничістю, був засмуче- 83 
ний страшною моровицею, яку Гвра наслала на мешкан-
ців Егіни. Він випадково побачив під великим дубом 
мурашник, де було безліч мурах, отож попросив батька 
перетворити їх на людей. Грецький географ та історик 
Страбон інакше пояснював походження слова «мірмідо-
нець». Оскільки земля Егіни була кам'янистою й погано 
надавалася до обробітку, то місцеві хлібороби називали >-' 
себе мірмідонцями: вони, подібно до мурах, мусили тяжко 
й невтомно працювати. Вважається також, що міф про Е. 
пов'язаний з навалою на Егіну мірмідонян, тотемною 5 
твариною яких була мураха. Серед греків Е. вважався ^ 
найсправедливішим та найчеснішим, й до нього під час -g 
тривалої засухи з усіх кінців Еллади прийшли посланці з ^ 
проханням звернутися до Зевса, щоб той послав на землю Щ 
дощ. Громовержець прислухався до благань свого сина. | 
Тому на Егіні існував культ Е. як божества, що дарує дощ. 
У святилищі Е. до II ст. до н. е. містилася картина, на 
якій було змальовано посольство греків до Е. На честь 
бога влаштовувалися ігри — еакії, під час яких 
відбувалися гімнастичні змагання. За пізнішими міфами, 
Е. разом із Посейдоном та Аполаоном будував стіни Трої. 
Після закінчення роботи на стіни міста заповзли змії. Ті 
дві змії, які заповзли на стіни, вимуровані Посейдоном та 
Аполлоном, упали мертвими, а та, що заповзла на стіну 
Е., потрапила до міста. Це віщувало, що нащадки Е. 
оволодіють Троєю. Після смерті Е. боги за справедливість 
і доброчесність зробили його одним із трьох судців у 
підземному царстві (разом із Міносом і Радамантом), за 
іншим міфом — вартовим у Гадеса. За походженням Е. — 
місцевий егінський герой, до якого на правах родинності 
приєднується саламінський герой Теламон, що свідчить 
про бажання егінетів в історичну добу підтвердити своє 
право на острів Саламін. У переносному розумінні Е. — 
справедлива людина. 

ЕВМЕЙ (Еицаїос) — у грецькій міфології старший свинопас 
Одіссея. Один із тих небагатьох слуг, які зберегли йому 
вірність. Е. розповів Одіссею, який, за порадою Атени, 
з'явився після повернення перед свинопасом у вигляді 
старого мандрівника, що він — син царя Ктесія з острова 
Сирія (можливо, йдеться про острів Сірос, розташований 



84 західніше Делоса), якого викрали розбійники й продали у 
рабство до царя Лаерта. Е. ріс у царському будинку, та з 

^ часом був призначений свинопасом. У день змагань із 
претендентами на руку Пенелош Одіссей відкрився Е. і 

^ той допоміг йому в боротьбі з претендентами на здобуття 
влади на Ітаці. 

f ^ 
О ЕВМЕНЩИ (Еиц€Уі6е<;) — у грецькій міфології друга назва 

МН еріній. Е. діють в одній із трагедій Есхіла. Це богині 
помсти, які перетворилися на богинь благодаті; вони від-
вертають лихо й дарують родючість. 

ЕВРІАЛ (Еїіриа^ос) — у римській міфології: 1) троянець, 
прекрасний юнак, один із персонажів «Енеіди» Вергілія, 
відомий своєю дружбою з Низом. Під час облоги троян-
ського табору, який оточив цар племені рутулів Турн з 
метою спалити троянські кораблі. Низ та Е. наважуються 
вийти з облоги й передати звістку відсутньому на той час 
Енеєві. Обидва загинули: Е. — тому, що не залишив друга, 
якого послали з небезпечним дорученням, а Низ — тому, 
що, виконавши завдання, повернувся, щоб урятувати 
товариша. В образах друзів, їхніх подвигах і загибелі поетом 
оспівана юнацька жадоба слави, дружба і героїзм; 2) син 
Мекістея, правнук Біанта, вправний у кулачному бою. 
Прибув під Трою на аргоських кораблях під проводом 
Діомеда. У інших варіантах міфу — учасник походів арго-
навтів та епігонів проти Фів під керівництвом Алкмеона; 
3) син Мелана, убитий Тідеєм за те, що мав лихі наміри 
щодо Тідеєвого батька Ойнея; 4) син Одіссея та Евіппи. 
Згідно з післягомерівськими міфами, Одіссей, розправив-
шися з претендентами на руку Пенелопи, вирушив до 
Епіру, щоб очиститися від убивства, де зустрів дочку 
епірського царя Тіррімма, яка народила від Одіссея сина 
Е., про існування якого Одіссей не знав — хлопчик 
народився вже після віц'їзду героя. Коли Е. змужнів, мати 
відправила його з листом до батька на Ітаку. Проте 
Одіссей на той час був відсутній, а після його повернення 
Пенелопа через ревнощі розповіла Одіссею, що юнак 
прибув, щоб його вбити. Одіссей, розгнівавшись, убив Е. 
(за іншою версією, Е. вбив Телемах). 

ЕВРЩІКА (Еирибікгі) — у грецькій міфології: 1) німфа, дру-
жина фракійського співця Орфея, яку вбила змія, коли 



вона з подругами водила в лісі хороводи. Не погодившися 85 
зі смертю коханої, Орфей спустився у царство мертвих, де 
звуками своєї арфи зачарував Кербера, а співом про своє 
кохання до Е. розчулив Аїда та Персефону. Аїд дозволив 
вивести Е. з царства мертвих на землю за умови, що 
Орфей жодного разу не озирнеться на свою кохану, доки 
вони не переступлять поріг власного дому. Орфей пору-
шив заборону й назавжди втратив Е.; 2) дочка Адраста, ' 
дружина їла, мати Лаомедонта; 3) дочка Лакедемона й 
Спарти, дружина Акрісія, мати Данаї] 4) дружина немей- g 
ського володаря Лікурга, мати Офельта, на честь якого 5 
були встановлені Німейські ігри; 5) дружина фіванського § 
володаря Креонта; 6) одна з Данаїд, п'ятдесяти дочок 
Даная. f 

ЕВРОПА, Європа (Еирсбтггі) — у грецькій міфології дочка | 
фінікійського царя Агенора та Телефасси, давнє хтонічне ^ 
божество. Походження Е. засвідчене етимологією її імені, 
яке дослівно тлумачать як «широкогласна», корелят Зевса 
Европа — «широкогласного», близька також до хтоніч-
ного Зевса Додонського, від якого народила сина Додона, 
покровителя святилища Додони. Е. наближається до хто-
нічних богинь, іноді ототожнюється з ними, зокрема в 
Сідоні шанувалися Е. Селена, Е. Астарта. У Беотії Е. 
Деметра вважалася дружиною Зевса, яка народила сина 
Трофонія — хтонічного демона. Як давнє хтонічне боже-
ство Е. наділена рослинними та тваринними функціями, 
об'єднує всесвіт: небо, землю, підземний світ, ототожню-
ється з Місяцем, у героїчній міфології Е. — мати відомих 
царів та суддів, дружина Зевса. За міфічними переказами, 
Е. викрав закоханий у неї Зевс, перетворившися на білого 
бика. Е. на спині цього чудового білого бика перепливла 
море й опинилася на острові Крит. Там Е. народила від 
Зевса Міноса й Радаманта, потім стала дружиною бездіт-
ного Критського царя Астеріона, який залишив владу її 
синам. Е. шанували на Криті й у Фівах як місцеве 
божество. Із міфом про Е. пов'язана історія про її брата 
Кадма, який вирушив на пошуки своєї сестри, але, не 
знайшовши її, оселився в Фівах. 

ЕВТЕРПА (Еї)тфїїгі «надзвичайна») — у грецькій міфології 
одна з дев'яти муз, дочка Зевса та Мнемосіни, опікунка 
ліричної поезії. Її уявляли у вигляді молодої жінки з він-



86 ком квітів та сувоєм біля ніг, інколи з подвійною 
флейтою. Від бога ріки Стрімона Е. народила Реса. 

^ ЕГЕЙ (Alyeui;) — У грецькій міфології афінський цар, син 
^ Пандіона й Пілїї, дочки мегарського царя Пілада, онук 

Кекропа, батько Тесея. Народжений на вигнанні, оскільки 
W Пілад був вигнаний з Афін синами Метіона (або 
О Метіоном), Е. разом з братами після смерті батька йде 

Р н походом на Афіни, щоб повернути батьківську владу. 
Верховну владу здобуває в Афінах Е., але, не маючи дітей 
від жодної з двох дружин і побоюючись своїх братів, іде 
до піфії дізнатися, чи судилося йому бути батьком. 
Загадкові слова пророцтва були витлумачені мудрим 
володарем Тройзену Піттеєм, у якого зупинився Е. Пітгей 
напоїв гостя і поклав у ліжко до своєї дочки Ефери, до 
якої тієї ночі приходив сам Посейдон. Ефера народила 
Тесея, який був, таким чином, одночасно сином Е. та 
Посейдона. Повертаючись додому, Е. поклав під камінь 
сандалії та меч, які повинен був здобути його син, коли 
змужніє та подорослішає. В Афінах Медея, яка знайшла 
притулок у Е., народила йому ш,е одного сина — Меда. 
Коли Тесей приходить до Афін, батько впізнає його за 
руків'ям меча. Тесей допомагає Е. повернути собі владу, 
коли їі відбирають небожі. Тесей, вирушаючи на Крит, 
шоб убити Мінотавра, домовляється з батьком, ш,о в разі 
перемоги над потворою замінить чорні вітрила, під якими 
плив корабель, на білі. Поспішаючи додому, Тесей забув 
про свою обіцянку, а Е., побачивши чорні вітрила й вирі-
шивши, що син загинув, у розпачі кинувся в море, яке 
назвали Егейським. Вважають, що ім'я Е. належало спо-
чатку морському божеству (міф етимологізує незрозумілу 
назву моря). Згодом головним богом моря та мореплав-
ства став Посейдон, а Е. посів окреме місце в грецькій 
міфології. 

ЕГЕРІЯ (Egeria) — у римській міфології італійська німфа, що 
мала дар передбачення, таємна дружина царя Нуми Помі-
лія, його порадниця в релігійних та суспільних справах. За 
їі порадою в Римі були засновані релігійні інституції. 
Після смерті Нуми Е. переселилася у гай Діани біля Аріції, 
де була перетворена Діаною на джерело. За іншою версією 
Е. Пророчиця — німфа струмка в гаю, присвяченому 
Карменті. З цього струмка весталки брали воду для храму 



Вести. Римлянки шанували Е. як богиню, що сприяє 87 
пологам, як опікунку породіль. Згодом культ Е. ототож-
нили з культом Артеміди. У переносному значенні Е. — 
порадниця, керівниця. 

денності; 2) у фецькій міфології троянка, дружина бога 
Крімніса, мати сицилійського героя Акеста, яка стоїть 
коло входу в підземне царство. 

• и 

ЕГЕСТА (Egestas) — 1) у римській міфології уособлення зли-

І 
ЕГІДА (alylg) — У грецькій міфології: козяча шкура, щит — -g 

атрибут Зевса, Атени, інколи Аполяона. Е., якою потрясав І. 
Зевс, була ознакою бурі або стихійного лиха. Щит для ^ 
Зевса виготовив Гефест. Крім того, Е. Зевса була також 'і 
символом його влади над богами й людьми. У деяких | 
міфах Е. пов'язується зі шкурою кози Амальтеї, яка разом | 
із головою Медузи була прикріплена до щита під час g 
боротьби Зевса з тітанами. В архаїчні часи Е., ймовірно, < 
була уособленням фізних явищ природи, символом гро-
зової хмари. У переносному значенні — захист, заступ-
ництво (звідси вислів «бути під егідою»), 

ЕГІСТ, Егісф (A'lYi-oGoc) — у грецькій міфології син Тієста 
(Фієста) та його дочки Пелопії з проклятого богами роду 
Атрідів. За однією з версій, був єдиним сином Тієста, 
якому вдалося уникнути помсти Атрея. (Тієст, покохавши 
дружину Атрея, спокусив Гї, що спричинило низку 
злочинів.) За іншою — Е. був плодом насильства, яке 
Тієст здійснив без злого наміру над власною дочкою. 
Оскільки дельфійським оракулом було провіщено, що від 
зв'язку Тієста з дочкою народиться хлопчик, який пом-
ститься роду Атрідів, Тієст, прагнучи уникнути пророко-
ваного йому кровозмішення, віддав Пелопію служити 
Атені, але одного разу силою узяв жрицю, яка виявилася 
його дочкою. Пелопія, яка на той час жила у Теспрота, 
швидко була видана заміж за овдовілого Атрея, а сина, 
народженого в Мікенах, наказала підкинути козі, яка 
вигодувала його своїм молоком. (Варіант: дитину знай-
шли й вигодували пастухи.) Е. привернув увагу Атрея, цар 
усиновив його й доручив убити Тієста, якого було ув'яз-
нено. Для цього Атрей передав Е. меча, якого Пелопія 
вирвала в того, хто її зґвалтував. Впізнавши сина за мечем, 
Тієст наказав привести Пелопію, яка закололася мечем, а 



88 Е. помстився Атрею за його злочини: вбив Атрея, і разом 
із Тієстом почав правити в Мікенах. Після смерті Тієста 

^ Е. було вигнано з Мікен синами Атрея Агамвмноном та 
Менелаєм. Але Е. знову повернувся до Мікен, коли Ага-

Щ мемнон із вііїськом вирушив у похід на Трою. Е. спокусив 
його дружину Клітемнестру, а коли Агамемнон повер-
нувся, підступно вбив його. Згодом, через сім років, Е. 

О було вбито Орестом, сином Агамемнона. 

ЕДІП (Оібіиоис) — у грецькій міфології син Лая, царя Фів і 
його дружини Іокасти. Лаю було провіщено, що він 
загине з руки власного сина. Через те пророцтво, коли 
народився хлопчик. Лай наказав покинути його на горі 
Кіферон, проколовши йому перед цим сухожилки на 
литках (звідси ім'я Е. — буквально «з опухлими ногами»). 
Проте раб, який мав виконати це доручення, змило-
сердився над хлопчиком і передав його коринфському 
пастухові. Той відніс дитину своєму бездітному цареві 
Полібу, який виховав його як рідного сина. Вже юнаком 
Е. отримав пророцтво Дельфійського оракула, що саме 
він уб'є свого батька й одружиться з матір'ю. Наляканий 
Е. не наважився повернутися до Поліба, якого вважав 
своїм батьком, а вирушив шукати щастя на чужині. По 
дорозі з Дельфів він зустрів на перехресті людину на 
колісниці, яка їхала в супроводі двох слуг. У суперечці, 
яка виникла між ними, Е. убив свого батька (це був саме 
Лай) і всіх його супутників, окрім одного, який, повер-
нувшись у Фіви, розповів, що Лая вбили розбійники. Е. 
же, діставшися до Фів, розгадав загадку Сфінкса й на знак 
подяки за визволення від страховиська фіванці обрали 
його царем і одружили з Іокастою. Так здійснилося 
віщування, хоча ані Е., ані Іокаста й гадки не мали про 
це. Вони прожили в шлюбі 20 років, у них народилося 
четверо дітей: Полінік, Етеокл, Антігона, Ісмена, а тоді на 
Фіви несподівано напала моровиця, й Дельфійський 
оракул вимагав, щоб для порятунку міста з нього було 
вигнано невиявленого убивцю Лая. Е. сам організував 
розслідування, в ході якого з'ясувалося, що цим убивцею 
є він сам. Іокаста від горя й сорому повісилася, а Е. 
осліпив себе й був вигнаний із міста. У супроводі Анті-
гони Е, покинув місто й після довгих мандрів знайшов 
притулок в аттичному поселенні Колон у віщуна Тесея. 
Саме йому він і відкрив таємницю, що в майбутніх битвах 



афінян із фіванцями переможе та сторона, на землі якої 89 
буде поховане його тіло. Тому Тесей давав відсіч усім 
спробам повернути Е. до Фів. У Колоні Е. помер, його 
поглинула земля, що розверзлася під його ногами; місце 
його поховання вважалося таємницею, про нього знав 
тільки Тесей; цю таємницю він повідомив напередодні 
смерті своєму спадкоємцеві. Ще одна версія міфу про Е., 
яка переказується Гомером в «Одіссеї», говорить про те, 
що таємницю кровозмішення відкрили боги, після чого 
Іокаста повісилась, а сам Е., переслідуваний ерініями, 
продовжував царювати в Фівах, доки не прийщла смерть. 
Міф про Е. бере початок з періоду матріархального 
шлюбу (коли син не може знати свого батька, тому що 
виховується матір'ю, а, досягнувши зрілості, вирушає на 
його пошуки й, не впізнавши батька, вступає з ним у 
двобій), і являє собою переказ, поширений серед багатьох 
народів про дитину, яка приносить нещастя, вказує також 
на заборону шлюбу між кревними родичами. Сліди культу 
Е. збереглися в Південній та Середній Греції. У 
переносному значенні Е. — мудра, прониклива людина. 
Трагічна доля Е. привертала увагу Софокла («Е. — цар», «Е. 
у Колоні»), Сенеки («Е.»). 

ЕЕТ (Аіт̂ хг!!;) — у грецькій міфології жорстокий володар 
міфічної країни Еа (пізніше ототожненої з Колхідою), син 
Геліоса й Персеїди (варіант: Перси), брат Кірки та Пасіфаї, 
батько Медеї, Халкіопи та Апсірта. Коли Фрікс, син царя 
Атаманта, прибув до Е., рятуючись від переслідування 
його мачухи Іно, Е. дав йому притулок і оженив на своїй 
дочці Халкіопі. Фрікс приніс у жертву барана, а золоте 
руно повісив у гаю, який охороняв дракон. У пошуках 
руна на Колхіду прибули аргонавти й Е. пообіцяв віддати 
Леонові руно, якщо той виконає його накази. Незважаючи 
на те, що Ясон пройшов усі випробування, Е. порушив 
свою обіцянку й наказав спалити корабель і знищити 
аргонавтів. З допомогою Медеї аргонавтам удалося при-
спати дракона й викрасти золоте руно. За наказом Е. 
Ясона повинен був затримати син Е. Апсірт, але Медея 
вбила брата, а шматки його тіла розкидала по морю. Е. 
зупинив переслідування, щоб зібрати тіло сина й поховати 
його. Наступні спроби наздогнати аргонавтів також не 
мали успіху. Після втечі Медеї та загибелі Апсірта владу 
захопив брат Е. Перс, скинувши того з престолу, але 



90 Медея, повернувшися разом із сином до батька, помсти-
лася Персові й відновила в правах Е. За іншою версією, 

^ правителем Колхіди після смерті Перса став син Медеї Мед. 

Щ ЕЙРЕНА (Elprivri) — у грецькій міфології божество, персоні-
фікація миру, одна з сестер мойр і харіт, богиня спокою, 
якій на виховання було віддано Плутоса, бога багатства. 

О В архаїчні часи була невідома й не мала свого культу. За 
fisisl міфами, Е. входила в число трьох гор (Евномія «благо-

законна», Діке — «справедливість», Е. — «мир»), які наро-
дилися від союзу Зевса й Теміс (Феміди) й відповідали за 
зміну пір року та за родючість. Е. стали шанувати в 
Афінах з V ст. до н. е., а в IV ст. до н. е. на агорі їй було 
споруджено вівтар. Образ Е. ототожнюється з римською 
богинею Пакс. В античному мистецтві Е. часто постає у 
вигляді молодої жінки з малим Плутосом, гілкою оливи та 
рогом достатку в руках. Це символи мирного життя, яке 
сприяє багатству. 

ЕЛЕВСИНІЇ ('Eleuaivia) — в грецькій міфології свята 
хліборобів на честь Деметри. Вірогідно, аграрні свята 
мали догрецьке походження й були пов'язані з посвячен-
нями та таємними обрядами, оскільки вважалося, що 
проростання злакових є великою таємницею, яка відкри-
вається лише обраним. Тому до участі в святкуванні Е. 
містерій допускалися не всі. Вважають, ш,о в архаїчні часи 
Е. були сільськими святами, пов'язаними з землеробством. 
Згодом Е. почали пишно відзначати в місті Елевсин. 
Встановлення цих свят пов'язане з Деметрою, яка розшу-
кувала свою дочку Персефону в підземному царстві. Зго-
дом Е. набувають таємничого, містичного характеру, су-
проводжуються особливими обрядами потрапляють під 
вплив культу Діоніса й орфіків. Е. святкувалися восени 
(викрадення Персефони та її шлюб з Аїдом, що відпо-
відало символіці збирання хліба з полів) та навесні 
(повернення Персефони на землю та її шлюб із Діонісом). 
Учасники Е. містерій клялися нічого не розголошувати 
про побачене й почуте, тому відомо про самі Е. містерії 
дуже мало. Посвячені допускалися до Великих містерій, 
які відбувалися восени лише через рік після участі у 
Малих Е. містеріях (лютий-березень). До Малих Е. місте-
рій допускалися всі греки, крім варварів та рабів. Ті, хто 
хотів взяти участь у святах, проходили низку випробову-



вань і очищень під керівництвом містагога (того, хто мав 91 
афінське громадянство). Посвячуваний очищався водою з 
Іліссу, а потім, уночі, вступав до храму Деметри (в Елев- ^ ' 
сині), де переходив з однієї кімнати в іншу. Перщий день 
Великих Е. присвячували зборам; другий — очищенню; 
третій — жертвопринесенню злакових; четвертий — 
процесіям, у яких, крім жерців і посадових осіб, брали 
участь численні посвячені: вродливі дівчата у вінках несли 
в освячених кощиках атрибути богині (зображення дити-
ни, золотий вуж, тістечка); п'ятий — іграм та процесіям зі 
смолоскипами, які мали нагадувати пощуки Персефони 
Деметрою; шостий день присвячувався Інахові, який 
супроводив богиню в її мандрах; сьомий — гімнастичним 
вправам; восьмий — Асклепієві Епідаврському; дев'ятий — 
алегоричним церемоніям, найголовнішою з яких була 
церемонія наповнення вином двох посудин, що стояли зі 
східного та західного боків, і переверталися після промови 
магічних слів. В Афінах, у Спарті та на Криті Е. святку-
валися щороку, в деяких інших місцевостях — раз на 
чотири роки. Священнодійствами керували жерці-евмол-
піди й ієрофанти та іерофантіди, які керували посвячен-
ням чоловіків та жінок. В елліністичну добу Е. містерії 
втратили свою значущість і поступилися місцем містеріям 
Ісіди. 

ЕЛЕКТРА ('Ніектра) — у фецькій міфології: 1) дочка Океана 
й Тетіс, дружина Тавманта, мати гарпій та Іріс, 2) одна з 
плеяд, дочка Атланта, мати Дардана, засновника цар-
ської династії в Трої; 3) дочка Агамемнона й Клітемнест-
ри, сестра Іфігенії та Ореста (у первісних варіантах міфа 
зветься Лаодіка). За переказами троянського циклу міфів, 
Е. врятувала свого брата Ореста й допомогла йому по-
карати убивць батька — Егіста та Клітемнестру. Е. — 
провідний образ у трагедіях Есхіла, Софокла, Евріпіда, 
головним мотивом образу Е. виступає бажання помсти та 
Гї очікування на Ореста, який має здійснити цю помсту. 
Вимагаючи від Ореста активних дій, Е. сама керується, з 
одного боку, почуттям обов'язку перед батьком, а з 
іншого — ненавистю до Егіста, адже цар тримає її в раб-
ському стані. Він не дозволяє їй вступати в шлюб, побою-
ючися народження дитини, яка з часом може йому по-
мститися. У Евріпіда, навпаки, Е. примусом віддають 
заміж за простого селянина, але після покарання убивць 



92 Агамемнона цей шлюб не перешкоджає Е. знову вийти 
заміж за друга Ореста Пілада й народити двох синів — 

^ Строфіла та Медона. 

S ЕНЕЙ (Alvetaq) — у грецькій та римській міфологіях син 
Анхіса й Афродіти (в римлян — Венери), один із найвідо-

ffe міших героїв Трої, чоловік Креуси, що належить до однієї 
О з гілок троянського роду. Народився на горі їді (варіант: 

Р н на березі Сімоента), до п'яти років виховувався німфами. 
На початку Троянської війни Е. залишався поза театром 
бойових дій, але коли Ахілл напав на його худобу й вигнав 
з рідних місць до міста Лірнесс, він виступив проти греків. 
Незважаючи на те, що Е. як один із найвідважніших 
троянських воїнів бере участь у багатьох битвах, у двобої 
з Діомедом та Ахіллом він терпить поразку. Від смерті його 
рятують боги — покровителі троянців: Афродіта (Венера) 
і Аполлон. Навіть Посейдон, який зазвичай підтримує 
греків, рятує Е. від загибелі, оскільки повинен охороняти 
рід Дарданів. Ранні міфи розповідають про те, що Е. 
пішов із Трої й продовжував царювати на східному березі 
Геллеспонту, поблизу міста Дарданел. Пізніші джерела 
повідомляють, що Е. переселився з купкою дарданів за 
море (варіант: переселився в Епір або Фессалію). У VI ст. 
до н. е. з'являється міф про переселення Е. в Гесперію 
(Італію), який остаточно затверджується в Римі в III ст. до 
н. е. Згодом останній варіант міфу збагатився численними 
епізодами, був використаний у творах Неві'я, Еннія та 
Фабія, Вергілія. Про троянське походження римського 
народу вперше говорить грецький історик Тімей, який 
звертає увагу на те, що від сина Е. Юла (Асканія) походить 
рід Юліїв та династія імператорів, заснована Юлієм 
Цезарем (Юлій Цезар, а також його названий син і на-
ступник Август використовували своє міфічне генеалогіч-
не походження від Е. та Венери задля своєї влади в 
державі). У літературі відомо кілька різних варіантів міфу 
про мандри Е. та заснування ним міст у Лації. За однією 
з версій, Е. після захоплення греками Трої з сином та 
родичами за порадою матері (варіант: за наказом богів) 
залишив віддане на поталу вогню місто й виніс хворого 
батька (за що отримав епітет «благочестивий»), але втра-
тив дружину. У Делосі оракул сповістив Е., що він пови-
нен вирушати в країну своїх предків (Італію). Корячись 
віщуванню, Е. зібрав священні зображення троянських 



богів (пенатів) і на двадцяти кораблях вирушає на пошуки 93 
нової батьківш,ини. Він пливе на захід, відвідує Фракію, 
Македонію, Делос, Крит і Сицилію, де помирає Анхіс, 
батько Е. З Сицилії Е. вирушає в Лацій, але страшна буря 
знишила тринадцять кораблів, а самого Е. із залишками 
флоту відкинула до Карфагену. Тут Е. з супутниками був 
радо прийнятий Дідоною, яка закохалася в героя й нама-
галася його залишити в Карфагені, але за наказом Зевса * 
Е. вирушає далі, і в італійському місті Куми за допомогою 
місцевої пророчиці спускається в царство мертвих, де 
дізнається від Анхіса про свою подальшу долю та май-
бутнє своїх наш,адків. Потім Е. вирушає в Латій, де його 
гостинно приймає місцевий цар Латін. Латін пропонує Е. 
руку своєї дочки Лавіни і дає місце для заснування нового 
міста. Проте щоб одружитися з Лавінією, Е. необхідно у 
двобої здолати Турна, вождя племені рутулів, який також 
домагається руки царської дочки. Е. перемагає суперника 
й засновує нове місто. Пізніше, щоб заповнити лакуну в 
хронології (зруйнування Трої — 1184 р. до н. е., засну-
вання Риму — 753 до н. е.) між прибуттям Е. в Італію та 
початком власне римської історії, було включено до 
перебігу подій період правління альбанських династій. У 
останніх десятиліттях до н. е. представники роду Юліїв 
(зокрема Юлій Цезар і Октавіан Август) активно пропа-
гували ідею належності роду Юліїв до нащадків Е. та його 
сина Юла (Асканія), ім'я Е. набуло особливої популяр-
ності, а перекази про мандри героя стали основою епічної 
поеми Вергілія «Енеща». 

ЕНТОРІЯ (Entoria) — у римській міфології мати Януса, 
Гімна, Фауста, Фелікса, яких народила від Сатурна, бога 
землеробства та виноградарства. Легенда про Е. — це 
римський варіант грецького міфу про Ікарія та його дочку 
Ерігону. Згідно з римськими переказами, Е. була дочкою 
італійського землероба Ікарія, до якого завітав Сатурн. 
Покохавши його дочку, бог певний час залишався в селя-
нина й навчив Ікарія виноградарству та виноробству. 
Приготувавши вино, землероб запросив сусідів і пригос-
тив їх новим незнайомим напоєм. Відчувши сп'яніння, 
гості вирішили, що Ікарій їх отруїв. У гніві вони закидали 
господаря камінням. Вважають, що виникнення цього 
міфу пов'язане з побудовою храму Сатурна біля підніжжя 
Капітолійського пагорба в Римі. У III ст. до н. е., коли в 



94 місті спостерігався спалах епідемії, від якої померло 
багато людей, дельфіііський оракул сповістив, що пошесть 

^ викликана гнівом Сатурна, й наказав спорудити храм біля 
Капітолія, а також звести вівтар із зображенням чотирьох 
онуків Ікарія, а один місяць назвати на честь Януса. 
Сатурн, згідно з легендою, забрав на небо чотирьох онуків 

rt землероба, помістивши їх серед зірок. 

Дц ЕОЛ (АїоА.ос) — у грецькій міфології: 1) міфічний родона-
чальник племені еолійців, які селилися на Балканському 
півострові й островах Архіпелагу, правнук Прометея, син 
Елліна й німфи Орсеїди, внук Девкаліона (або онук Зевса, 
брат Дора та Ксута). Е. царював у Фессалії, мав сімох 
синів, серед яких були Кретей, Сісіф, Афамант, Салмоней, 
та п'ятеро дочок, одною з яких була Алкіноя. Вважалося, 
що сини Е. були засновниками численних еолійських 
міст, назви яких пов'язувалися з їхніми іменами; 2) син 
Гіпота, повелитель вітрів, правитель острова Еолія, на 
якому знайшов притулок Одіссей. На острів, оточений 
високими скелями, герой потрапив під час своїх мандрів 
і Е. радо прийняв його. Е. жив на острові Еолія разом зі 
своєю дружиною Аретою, з синами та дочками. Прощаю-
чися з Одіссеєм, Е. наказав попутному вітру сприяти пла-
ванню героя, крім того, подарував йому ще міх, у якому 
зберігались усі інші вітри, суворо заборонивши розв'язу-
вати міх до приб)^тя на батьківщину. Супутники Одіссея 
вже біля берегів Ітаки не дотрималися наказу Одіссея й 
розв'язали міх. Звільнені вітри збили корабель з курсу й 
пригнали його знову до острова Е. Розгніваний непо-
слухом Одіссея, Е. відмовив йому в притулку. У гомерів-
ській трактовці Е. сидить зі скіпетром у руці на вершечку 
високої скелі над печерою, де сховані вітри. За Вергілієм, 
Е. править повітряною стихією. «Еолова арфа» — музичний 
інструмент, який звучить від повіву вітру. 

ЕОС ('Нсо;) — у грецькій міфології богиня ранкової зорі, 
дочка титана Гіперіона й тітаніди Тейї, сестра Геліоса, 
Селени (Сонця та Місяця), за іншими міфами дочка Ге-
ліоса та Нікти (Ночі), провісниця Геліоса. Живе на сході 
Океану й уранці летить на колісниці з парою крилатих 
коней, сповіщаючи про появу Геліоса. При її появі гас-
нуть усі зірки, крім ранкової зорі. Від тітана Астрея, який 
був її чоловіком, вона народила чотирьох вітрів (Аргеста, 
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Борея, Зефіра, Нота), багато зірок, у тому числі ранкову 95 
зірку Еосфор. Міфи приписують Е. також кохання до 
вродливих юнаків, яких богиня викрадала. Оскільки юна- ' 
ки були звичайними смертними, можливо, греки поясню-
вали в такий спосіб причину раптової смерті. Так, Оріон — 
мисливець, перенесений Е. на священний острів Делос і 
вбитий згодом невдоволеною Артемідою, Кефал, який \ 
дуже любив свою дружину Прокріс і якому Е. заподіяла si., 
багато лиха (Е. народила від Кефала сина Фаетона, але 
згодом убила його через ревнощі), й Тітон (Тіфон) були 
викрадені богинею. Проте Е. одружилася з Тітоном, сином 
троянського царя Лаомедонта, й виблагала в Зевса без- | 
смертя для свого чоловіка, забувши при цьому випросити 
для нього й вічну молодість. Зрештою Тітон став неміч-
ним, але безсмертним старцем. За пізнішими міфами, Е. 
перетворила його на цвіркуна. Від Тітона Е. народила 
Мемнона та Ематіона. Мемнон, союзник троянців, загинув 
під час Троянської війни від руки Ахілла. Поховавши сина, 
Е. постійно оплакувала його, а сльози богині перетворю-
валися на ранкову росу. Е. зображувалась у вигляді юної 
жінки з довгими хвилястими косами, в рожевому вбранні, 
на колісниці, з факелом у руці. Культу Е. не було. У 
римлян вона ототожнювалася з Авророю. 

ЕПІГОНИ ('Еттіуоуоі «нащадки») — у грецькій міфології сини 
сімох вождів, які брали участь у поході проти Фів і заги-
нули під стінами міста. Е., натхнені Дельфійським ора-
кулом, вирушають через десять років після невдалого 
походу їхніх батьків. У поході беруть участь Алкмеон — син 
Амфіарея, Егіалей — син Адраста, Терсандр — син Полі-
ніка, Діомед — син Тідея, Промах — син Партенопея, 
Стенел — син Капанея, Евріал — син Мекістея. Похід Е. 
починається за сприятливих знаків, що свідчать про під-
тримку богів. Е. очолював Алкмеон, а фіванців — Лаода-
мант, син Етеокла. Якщо під час походу «Сімох проти 
Фів» живим залишається лише Адраст, то в поході Е. гине 
тільки Егіалей у двобої з Лаодамантом, сином Етеокла. 
Сам же Лаодамант гине від руки Алкмеона, який, за 
велінням оракула, стояв на чолі аргів'ян. Коли й цей заги-
нув, фіванці, за порадою Тіресія, відрядили до аргів'ян 
посольство для переговорів, а самі втекли з міста. Е., 
довідавшися про це, зруйнували місто, а здобич, яку вони 
захопили, відправили до Дельфів. Дельфійському оракулу 



96 присвятили також дочку Тіресія Манто. Про подальшу 
долю Е. відомо декілька версій: за однією — вони повер-
нулися до міста і віддали правління Ферсандові, сину 
Полініка, якиіі успадкував бідну державу, оскільки місто 

^ було спустошене; за іншою — Е. оселилися в Фессалії або 
в Іллірії. Війна Е. була оспівана в кіклічній поемі «Е.» та 

rt в деяких грецьких драмах. Починаючи від елліністичної 
О доби, нащадки воїнів та полководців Александра Маке-

^ донського стали називатися Е. У сучасному розумінні 
слово «епігони» означає нетворчих послідовників, імітаторів. 

ЕПІКЛЕСА (єіг'ікХяоїс;) — у грецькій міфології прізвисько, 
інше найменування найвпливовішого з об'єднуваних за 
функціями божеств. У процесі об'єднання грецьких 
громад спостерігалася тенденція до централізації культів, 
внаслідок чого об'єднувалися культи богів, що уособлю-
вали те саме явище природи чи суспільного життя. Іноді 
процес призупинявся на певному етапі, і тоді в загально-
грецькій міфології існувало кілька рівноправних божеств, 
які виконували ті самі функції {Геліос і Аполлон, Селена й 
Артеміда). Іноді обидва божества зливалися настільки, що 
являли собою одне ціле. Самостійне існування менш зна-
чущого божества поступово забувалося, а його ім'я ста-
вало прізвиськом — Е. Так, зокрема, в Аттиці міф зберіг 
згадку про боротьбу Атени та Палласа, яка закінчилася 
перемогою богині, а ім'я Палласа приєдналося до імені 
Атени й стало її Е. — Атена Паллада. 

ЕПІМЕНІД ('Еітіцеуї6гіс) — у грецькій міфології критський 
жрець, оракул і поет; народився в УП ст. до н.е. (варіант: 
близько 500 р. до н.е.) на Криті в місті Фесті, потім жив 
у Кноссі (варіант: в Афінах). Належить до того ж філо-
софсько-релігійного напрямку, що й Орфей, Емпедокл і 
Піфагор. Його уявляли улюбленцем богів. Згідно з леген-
дами, він не провіщав майбутнього, але тлумачив минуле. 
Душа Е. могла на певний час залишати тіло, а потім 
повертатися назад. За пізнішим переказом, Е. ще юнаком 
заснув у зачарованій печері й прокинувся лише через 57 
років. Вийшовши з печери, він застав свого молодшого 
брата вже старезним дідом. Е. прожив від 157 до 299 років. 
Міф про Е. покладений в основу «Пробудження Е.» Ґьоте. 
З ім'ям Е. пов'язані також очищувальні обряди після 
«Кілонового заколоту», коли афіняни закликали Е., щоб 



: принести очисні жертви. Е. в нагороду за жертвоприне- 97 
сення отримав оливну гілку, присвячену Атені. 

ЕПІМЕТЕЙ ('Еттіцгіееис; «той, що думає потім») — у грецькій 
міфології один із чотирьох синів титана Іапета й океаніди 
Клімени, брат Промгтея. За своїм характером Е. виступає 
антиподом Прометея («того, що думає наперед»), Е. 
боязкий і не дуже розумний. Знехтувавши настановами 
брата (Прометей під час жертвоприношення обдурив 
Зевса і, побоюючись помсти, радив не брати подарунків 
від богів), Е. все ж таки прийняв від Гермеса призначену 
йому Зевсом за дружину Пандору, створену Громовержцем 
для покарання людей, щоб принести на землю горе та 
нещастя. У Е. та Пандори народилася дочка Пірра, яка 
стала дружиною Девкаліона, сина Прометея. Після потопу 
Девкаліон та Пірра відновили людський рід. 

ЕРАТО ('Ератаз «мила, люб'язна») — у грецькій міфології 
одна з дев'яти муз, дочка Зевса та богині Мнемозіни, супут-
ниця Аполаона Мусагета. Е. — муза любовної, еротичної 
поезії; її уявляли як молоду привабливу жінку з лірою у 
руках, інколи в супроводі Ероса. 

ЕРЕХТЕЙ, Ерехфей ('Ерб;(Є€ис) — у грецькій міфології: 
1) аттичний герой, син Геї. Вважається, що Е. був вихо-
ванцем Атени й мав спільний із богинею храм. В архаїчні 
часи Е. уособлював давнє божество родючості, культ якого, 
ймовірно, з часом злився з культом Посейдона (Посейдон 
Ерехтей). За давніми переказами, Е. прибув до Афін із 
Єгипту під час голоду й привіз із собою велику кількість 
зерна. Е. врятував людей від смерті й на честь Деметри 
встановив свята. На подяку за це його було обрано царем. 
У пізніші часи образ Е. зазнав дуплікації (існування двох 
або декількох варіантів розповідей про міфічний персо-
наж, якщо здійснювані ним подвиги виходять за межі 
одного покоління). Тому на місці одного героя з'явилося 
двоє; 2) античний герой, шостий афінський володар, син 
Пандіона 1 та Зевксіпи, брат-близнюк Бута, засновника 
легендарного жрецького роду в Афінах—бутадів. Після 
смерті Пандіона його сини розділили владу: Е. став царем, 
а Буг — верховним жерцем. Сестрами Е. були Філомела 
та Прокна. Від Праксітеї, дочки Теспія, та Дрогенії мав 
трьох синів: Кекропа, Пандора й Метіона, а також чотирьох 



98 дочок: Проікріду, Креусу, Хтонію та Орітію, яку викрав 
Борей. Міф розповідає, що Е. змушений був вести війну з 

^ містом Елевсином, на допомогу якому прийшли фракійці 
на чолі з сином Посейдона Евмолпом (варіант: сином 
Евмолпа Іммарадом). За вішуванням Дельфійського ора-
кула, щоб перемогти, Е. повинен був принести в жертву 

рл Посейдонові свою дочку Атонію (варіант: у жертву По-
® сейдону були принесені всі неодружені дочки Е., крім 

Р н наймолодшої Креуси). Після жертвоприношення сестри 
Хтонії, за винятком наймолодшої Креуси, наклали на 
себе руки, бо заприсяглися померти, коли не стане хоча б 
одної з них. Е. переміг Евмолпа й убив його, але й сам 
загинув від блискавки, якою, на прохання Посейдона, 
його вразив Зевс. Цей сюжет використав Евріпід у загуб-
леній трагедії «Ерехтея». 

ЕРИМАНТСЬКИЙ ВЕПР ('Ерицау9од) — у грецькій міфології 
дикий кабан, який живе на горі Еримант на Пелопоннесі, 
наганяє жах на гірський масив і спустошує Аркадію. 
Геракл загнав Е. В. у глибокий сніг на вершину гори, а 
там зв'язав його й живого пригнав до Еврісфея (третій 
подвиг героя). 

Е Р І Ш Ї CEpivuec), ЕВМЕНІДИ (Ейцеуібес) — У грецькій міфо-
логії богині помсти, охоронниці кревних зв'язків по 
материнській лінії, народжені Геєю з крапель крові Урана 
(Гея навчила сина Кроноса оскопити батька, з крові якого 
народилися гіганти та Е.). У міфі про походження Е. 
вперше в літературі з'являються мотиви насильства щодо 
батьків. За іншим міфом, який також указує на хтонізм 
божеств, Е. народилися від Нікти (богині ночі) і Ереба 
(бога вічного мороку, сина Хаосу). Е. живуть у царстві 
Аїда й з'являються на землі, щоб накликати безумство, 
злобу, пересліцують клятвопорушення, негостинність, 
убивство. Богині ретельно виконують свої обов'язки, сте-
жачи за тим, щоб не порушувалися правила й закони 
людського співіснування, усталені віками стосунки між 
людьми (між старшим та молодшим поколіннями, між 
батьками та дітьми тощо). У класичній міфології існують 
три Е.: Тісіфона (Месниця), Мегера (Загрозлива) й Алекто 
(невгамовна). Крім того, в деяких переказах згадуються 
також Е. батька, матері, родичів, дітей, бідних, тобто всіх 
тих, хто прагне помсти, тому богині часто наділяються 



епітетами:, «жорстокі», «люті», «згубні». Е. Алекто, яка на- 99 
поєна отрутою Горгони, вливає злість у серце цариці Ама-
ти й позбавляє її розуму. У вигляді жахливої старої вона V* 
спричиняє кровопролиття, спонукуючи до бою Турна, 
ватажка рутулів. Як охоронниці материнського права Е. 
переслідують Ореста за вбивство матері, й лише заступ-
ництво Аполлона й Атени вгамували лють Е. і врятували 
Ореста від кари. Зазвичай Е. уявляли старими, сивими І і 
істотами з лютим поглядом та зміями у волоссі, які 
гавкають, наче собаки, або ревуть, ніби розлючені бики. 
Супроводжують богинь змії, що повзуть по спинах та пле-
чах, обвивають їхні тіла, шиплять і тягнуться до жертви. | 
Іноді Е. тримали в руках меч або смолоскип, яким освіт-
лювали собі шлях під час переслідування винуватця. В ^ 
архаїчний період Е., ймовірно, уособлювали душі вбитих і 
родичів, які бажали помститися й переслідували тих, хто і 
не виконував закони родової помсти. Із розвитком дер-
жави звичай кривавої родової помсти поступово відживав, 
оскільки функції покарання злочинців взяла на себе 
влада. Е. почали вособлювати муки совісті злочинця, які 
невідступно переслідують його навіть після смерті й за-
вдають страждань. Поступово почали змінюватися уяв-
лення про Е. як про грізних богинь помсти. З богинь-
месниць вони перетворилися на богинь-благодійниць і 
дістали назву евменіди, тобто «ласкаві, доброзичливі». Е. 
називали також «господинями, вельмишановними». Вони 
прихильно ставилися до тих, хто спокутував свої злочини. 
Е. ласкаво приймають у гаю Едіпа, який душевними 
стражданнями й поневіряннями спокутував свою несві-
дому провину. У Римі Е. ототожнювалися з фуріями та 
дірами, які також мешкали в підземному царстві й пере-
слідували злочинців. Образи Е. знаходимо в трагедіях 
Есхіла «Евменіди», Софокла «Едіп у Колоні» та Евріпіда 
«Орест». У переносному значенні Е. — месниці. 

EPIC, Еріда ("Ерк;) — у грецькій міфології богиня розбрату, 
сестра й супутниця Ареса, дочка Нікти (Ночі), мати Лиха, 
Чвар, Злочину, Голоду тощо. Найвідоміший міф про Е. 
пов'язаний з «яблуком розбрату», яке Е. підкинула на 
весільному бенкеті Пелея й Тетіс, що й спричинило 
Троянську війну. У греків Е. виступає в двох іпостасях: Е. 
як божество вороже людям, оскільки викликає війни, і Е. 
як божество, що живе між коріннями землі та є корисне 



100 для людей, оскільки змушує їх змагатися в праці. Як 
богиня Е. культу не мала. Інколи як натхненниця змагань 

^ вшановувалася ремісниками. У римській міфології Е. 
відповідала богиня Діскордія — супутниця Беллони, богині 

^ війни. 

ЕРОС, Ерот ("Ершс) — у грецькій міфології бог кохання, один 
О із найдавніших богів, вважався однією з чотирьох першо-

Дц потенцій {Хаос, Гея, Тартар, Е.), первісною космогоніч-
ною силою, яка сприяла розвиткові й упорядкуванню 
Всесвіту з Хаосу, головна єднальна сила світу, породжен-
ня Хаосу й Урану (варіант: Хаосу й Геї). За іншою версією, 
Е. був сином Ареса та Афродіти (варіант: Зевса та Афро-
діти, Гермеса та Афродіти). Е. — відважний стрілець, 
крилатий володар ключів від ефіру, неба, моря, землі, 
царства мертвих і Тартару, іноді — хитрий і жорстокий 
хлопчик, який насміхається навіть із матері Афродіти, яку 
завжди й скрізь супроводжує. Зевс хотів вбити Е., шойно 
він народився, але Афродіта врятувала хлопчика, сховав-
ши його в глухому лісі, де немовля вигодовувала левиця. 
Іноді Е. ототожнюється з богом весни, який панує над 
зовнішньою природою та моральним світом людей і богів, 
керуючи їхніми діями та думками. Із могутністю Е. ніхто 
не може зрівнятися — ані смертні, ані небожителі. Золоті 
стріли з його лука, які влучають просто в серце, прино-
сять не тільки радість та шастя, а й біль, страждання й 
навіть смерть. Е. у вигляді необробленого каміння шану-
вався в беотійських Феспіях, у Парії біля Геллеспонту і в 
Левктрах у Лаконії. Незважаючи на те, що культ Е. був 
досить поширений у Греції, храми, які були присвячені 
цьому божеству, траплялися рідко. Найвідоміший був 
храм у Феспіях, де щоп'ять років (варіант: кожного чет-
вертого року) влаштовувалися свята на честь Е. — ероти-
дії, ш,о супроводжувалися гімнастичними й музичними 
змаганнями. Спартанці та критяни перед боєм приносили 
Е. жертви. Е. вважався богом не тільки кохання, а й 
чоловічої дружби. Статуї Е. ставили в гімнасіях поряд із 
зображеннями Гермеса й Геракла. У філософії Платана та 
Сократа Е. сповнений високих прагнень. Оскільки Сократ 
вважав, шо справедливі й моральні вчинки можливі тільки 
через пізнання істини, Е. означав готовність до форму-
вання душі та духу (самозречення). Тому еротика Сократа 
полягає у взаємності, яка сприяє спільному досягненню 
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високих духовних та моральних цілей. У Платона, особ- 101 
ливо в «Бенкеті», Е. символізував прагнення та любов до 
пізнання ідеї прекрасного. У пізніші часи Е. пов'язувався ' 
з міфом про Псіхею (душу), яка після суворих випро-
бувань стала його дружиною. В елліністичну добу скла-
лося уявлення про існування численних еротів. У римлян 
Е. відповідав Амур або Купідон. У грецькому мистецтві V, 
ероти, крилаті, як правило, оголені хлопчики, зобража-
лися як супутники богині кохання. Найчастіше в мис-
тецтві подибуємо сюжет кохання Амура та Псіхеї, який 
вперше дістав літературну обробку в романі Апулея «Мета-
морфози». 

ЕСКУЛАП (Aesculapus) — у римській міфології бог лікуван-
ня, відомий у греків як Асклепій. 

ЕТЕОКЛ ('ЕтеокЯтїд) — у грецькій міфології син Едіпа та 
Іокасти, брат Полініка та Антігони. Після того, як Едіп 
залишив Фіви, Е., не бажаючи ділити царську владу з 
братом, вигнав Полініка з міста. Щоб повернути собі цар-
ський престол, Полінік, натомість, організовує похід Сімох 
проти Фів. У поході загинуло багато героїв, серед яких усі 
семеро вождів-союзників. Щоб закінчити кровопролиття 
й визначити переможця, брати вирішили вступити в 
двобій, у якому обидва й загинули. Образ Е. в літературі 
інтерпретується по-різному. У трагедії Есхіла «Семеро проти 
Фів» Е. виступає як мужній воїн, якого турбує лише доля 
батьківщини, ніщо не може зупинити Е. перед виконан-
ням його громадського обов'язку, навіть смерть, а батьків-
ське прокляття, що тяжіє над ним, він сприймає як неми-
нучість, як приречення долі. Евріпід у «Фінікіянках», на-
впаки, змальовує Е. негативно, показуючи відразливі риси 
марнославного та честолюбного правителя. 

ЕХО ('Нхш) — у грецькій міфології німфа, вособлення від-
луння, яке розлягається горами та лісами. За одним із 
міфів, Е. покохав Пан, але вона віддала серце Сатірові. За 
це Пан помстився Е., її вбили скотарі. За іншою версією 
міфу, Е. закохалася в Наркіса, який був до неї байдужий, 
од страждань так висохла, що залишився тільки її голос. 
Існує також міф про те, як Гера розшукувала свого чоло-
віка, а Е. відвертала увагу богині своїми розмовами, й за 
це Гера позбавила її мови. Відтоді Е. може повторювати 
лише закінчення почутих слів. 



102 Є 
ЄХВДНА ("ExiSva) — у грецькій міфології жахливий демон, 

^ хтонічне страховисько, напівжінка-напівзмія, дочка Тар-
W тара та Геї (або дочка Хрісаора та Каллірої). Від чоловіка 

^ Тітона народила багато потвор: Хімеру, Кербера, Лерней-
^ ську гідру й Орка, Немейського лева та Сфінкса. Вважа-

ється, що Є. живе в Аїді, Скіфії або в печері в Кілікії. За 
пізнішими переказами, Є. мала трьох синів від Геракла, 
один із яких. Скіф, став родоначальником скіфського на-
роду. Убив Є. Аргос під час сну. У переносному значенні 
Є. — зла істота. 

З 
ЗАГРЕЙ (Zaypeijq) — у грецькій міфології син Зевса Крит-

ського та Персефони, можливо, бог родючості, одна з 
архаїчних іпостасей бога Діоніса. Згідно з міфом, Зевс у 
подобі змії вступив у шлюб із Персефоною, й від цього 
шлюбу народився хлопчик, якому Зевс хотів передати 
владу над світом. Гера ж через ревнощі наказала тітанам 
убити немовля, і, незважаючи на те, що 3. залякав їх, 
перетворившися на вола, дракона та тигра, богиня змуси-
ла тітанів роздерти на шматки 3. Атена змогла врятувати 
тільки серце, яке Зевс проковтнув і згодом від Семели 
породив нового 3. За смерть 3. Громовержець помстився 
тітанам, скинувши їх у Тартар, землю обпік вогнем, а 
потім наслав на неї потоп. Образ 3. тісно пов'язаний з 
теогонією орфіків і системою філософсько-міфологічних 
ідей. 

ЗЕВС, ДІЙ (Zeijg, Діос) — молодший син Кроноса (через це 
поети називають його Кронідом або Кроніоном) та Реї, 
верховний бог греків, цар і батько богів та людей, голова 
олімпійської родини богів. В архаїчні часи етимологія 
слова 3. (сама назва 3. індоєвропейського походження й 
означає «ясне небо») пов'язувалася з коренями грецьких 
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слів «життя», «кипіння», «те, через що все існує». 3. нале- 103 
жить до третього покоління богів, які скинули тітанів — 
друге покоління богів. Кронос, батько 3., побоюючись 
пророцтва, що діти усунуть його від влади, ковтав щойно 
народжених Реєю немовлят. Але за порадою Геї, Рея 
ошукала свого чоловіка, підкинувши йому замість дитини 
загорнутий камінь, а немовля таємно відправила на Крит, 
сховавши його на горі Іда, в печері, де 3. вигодувала своїм 
молоком коза Амалтея. За іншою версією, Рея народила 
3. на горі Дікта й доручила виховання куретам та корібан-
там, які заглушали своїми піснями плач дитини, щоб 
його не почув Кронос. У системі міфів про 3. перебування 
його на Криті є один з архаїчних моментів таємного вихо-
вання немовляти. У Дельфах шанувався стародавній 
фетиш омфал («пуп землі») — камінь, який проковтнув 
Кронос, або камінь, як пуп немовляти, 3. На Криті 
збереглися також символи шанування 3. Критського: по- х 
двійна сокира (лабріс) — магічна зброя, яка вбиває й 
дарує життя. Змужнівши, 3. повстав проти батька, усунув 
його від влади й змусив повернути на світ дітей, яких той 
проковтнув. Владу над світом 3. поділяв зі звільненими з 
утроби Кроноса братами й сестрами: Посейдон став воло-
дарем моря, Аїд — підземного царства тіней, а сам він, 
піцкоривши своїх ворогів {гігантів та Тітона), — верхов-
ним володарем людей і богів, царем Олімпу, й почав 
називатися 3. Олімпійським або Фессалійським. У най-
давніші часи 3. Хтоній поєднував функції життя та смерті: 
панував над землею й чинив суд над мертвими. Але з 
часом 3. уже вособлював лише ясний бік буття. Від Тери, 
яка була законною дружиною 3., він мав дітей: Ареса, 
Гебу, за іншими джерелами — Гефеста. Крім Гери, в 
різний час законними дружинами 3. були також Метіс та 
Теміс (Феміда), від цих шлюбів народилися Атена (з 
голови 3.) та богині долі ори та мойри. 3. закохувався і в 
багатьох інших богинь, німф, смертних жінок і мав від 
них численних дітей: Діона народила від нього Афродіту, 
Мнемосіна — дев'ять муз, Деметра — Персефону, Лето — 
Аполлона й Артеміду, Майя — Гермеса, Ніоба народила 
царя Арголіди Аргоса, Даная — Персея, Електра — Дар-
дана, Семела — Діоніса (Вакха), Европа — Міноса, Сарпе-
дона й Радаманта, Леда — Єлену й Полідевка, Алкмена — 
Геракла тощо. Незважаючи на те, що 3. був верховним 
богом на Олімпі, йому самому також доводиться боротися 
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за владу зі своїми найближчими родичами, зокрема проти 105 
нього повстають Гера, Посейдон, Атена Паллада (або 
Алоллон), але допомагає 3. в цій боротьбі Тетіс, дочка 
Нерея, яка за допомогою сторуких приборкує заколотни-
ків на Олімпі. Влада 3. на Олімпі залежить від веління 
долі, про яку він часто дізнається, лише зваживши на 
золотих терезах долі героїв. Проте з часом 3., перетворю-
ючи світ і породжуючи богів, які приносять у світ закон, 
лад, науки, мистецтва, норми моралі, зміцнює свою 
владу. Згодом 3. наділяється численними благодатними ™ 
функціями: 3. Олімпійський виступає опікуном спільноти 'к 
людей, захисником знедолених, піклується про тих, хто 5 
йому молиться, слідкує за дотриманням присяг. Відомий 
також 3. Булей — опікун народного зібрання, 3. Поліух — ^ 
володар держави, 3. Філій — опікун дружніх союзів, 3. і 
Поліей — «міський», 3. Горкій — опікун законів та сні- і 
тового ладу, 3. Ксеній — охоронець закону гостинності, 3. ^ 
Гікесій — опікун тих, хто шукає захисту біля вівтаря, 3. 
Елевтерій — захисник свободи, 3. Сотер — покровитель 
держави та охоронець права особистості, 3. Гєркєй 
опікується домом, родиною, майном народу та країни, 3. 
Геллен як національне божество об'єднує грецькі племена 
в одне ціле. 3. називають також «скіпетродержцем», «за-
сновником міста», «батьком», «всецарем» і навіть «всеел-
лінським», спеціальний культ якого було створено в Афі-
нах. Проте в деяких частинах Греції побутували давніші 
уявлення про 3., в яких збереглися риси народних віру-
вань. У Додоні в архаїчні часи 3. шанували як бога родю-
чості, володаря ефіру — вищого шару повітря, й називали 
додонським царем. Його дружиною й водночас сестрою 
була Гера, нижчий шар повітря. Згодом 3. вже шанували 
як бога мантики (ворожіння). Він мав свого оракула, 
вважалося, що як знаки для ворожіння бог посилає 
блискавки, фоми, метеори тощо. В Аркадії в найдавніші 
часи 3. Лікею приносили людські жертви. Спочатку в 
кожній із частин Еллади шанували окреме божество, 
якому підкорялися небесні світила та стихії, громи й блис-
кавки (як, наприклад, Амфітріон у Фівах або Агамемнон в 
Аргосі). Із виникненням загальногрецької культури 
місцеві божества злилися в народній уяві в один образ 3., 
а в окремих областях збереглися тільки деякі епітети бога: 
3. Амфіарай, 3. Амфітріон, 3. Агамемнон. В елліністичні 
часи культ 3. часто зливається з культами Аммона та 



106 Серапіса. Священними тваринами 3. були орел і бик, 
атрибутами — егіда, скіпетр, інколи молот. Культові свята 

^ на честь 3. нечисленні, тому що багато його функцій були 
покладені на інших богів, які виконували його волю й 
^у™ набагато ближчі до людей, ніж верховний бог. На 
честь 3. Олімпійського в Олімпії влаштовувалися загально-

W еллінські (Олімпійські) ігри, які були символом взаємної 
^ згоди та об'єднання грецьких полісів. У Римі 3. ототож-

нювався з Юпітером. В античному мистецтві 3. зображав-
ся у вигляді велетенського бога, який сидить на золотому 
троні з маленькою богинею Ніке (Перемогою) у лівій руці 
й із жезлом у правій. Орел, зооморфний фетиш бога, 
сидить поряд із троном. 

ЗЕФІР (Еефиро?) — у грецькій міфології син Астрея й Еос, 
брат Борея й Нота, бог західного вітру, вособлення теп-
лого вітру, який приносить дощі. Час його дії весна — 
літо, пора, коли 3. досягає своєї кульмінації. Згідно з 
міфом, 3. був закоханий у Хлоріду (Флору), яка народила 
йому Карпоса (бога плодів); Гарпія Подарга народила від 
3. (варіант: Борея) прудконогих коней Ахіпла. Із 3. пов'я-
заний також міф про Гіакінта, якого 3. вбив через рев-
нощі. Вважалося, що 3. віє з «островів блаженних», де не 
буває негоди. Проте, хоч і теплий, 3. — це часто вітер 
негоди. У римлян, на відміну від греків, 3. — утілення 
лагідного вітерцю, оскільки в західній частині Середзем-
ного моря він завжди був легким і приємним. В Апулея 
саме цей вітер, за велінням Ерота, переніс Псіхею у його 
володіння. Метафорично 3. — легкий вітерець. Сюжети 
міфу про 3. часто використовували європейські художни-
ки, скульптори, композитори. 

ЗОДІАК (Сфбіакбс кикХое «тваринне коло») — сукупність два-
надцяти сузір'їв, через які відбувається видимий річний 
рух Сонця. У кожному зодіакальному сузір'ї Сонце пере-
буває в середньому близько місяця, тому місяці прийнято 
позначати знаками 3. У стародавні часи існувало обож-
нення зірок, важливих для землеробства і мореплавства. 
Стародавні люди об'єднали групи зірок у сузір'я й давали 
їм імена тварин, рослин та предметів. У III ст. до н. е. 
александрійські вчені звели в єдину систему античні 
уявлення про зірки та дали їм назви, які зберігаються й 
досі: Водолій, Риби, Овен, Телець, Близнята, Рак, Лев, 
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Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг. Найважливіші 107 
в сузір'ї окремі зірки були пов'язані з грецькими міфами. 
Велика Ведмедиця, «Арктос» (звідси назва — Арктика та 
Антарктика) — з Каллісто, яку Гера перетворила на 
ведмедицю, а згодом Зевс — на зірку; Візничий — кучер ^ ^ 
Еномая Міртіл (варіант: візничий Ерехтея); Волопас — 
узятий на небо Тріптолем. Сузір'я Волопаса пов'язане з 
міфом про Ікарія, якому Діоніс подарував міх вина за те, 
що він навчив своїх співгромадян виноградарства. Коли 
пастухи, яких Ікарій почастував вином, сп'яніли, то 
вирішили, що вони отруїлися. За це розлючені пастухи 
вбили Ікарія, а його тіло закопали під деревом. Дочка 
Ікарія Ерігона, знайшовши за допомогою собаки батькову 
могилу, з розпачу повісилася. Розгніваний Діоніс наслав 
на Афіни чуму, але афіняни умовили бога, вшанувавши 
Ікарія та Ерігону як героїв. Згодом Ікарій, Ерігона та 
собака Мера були перетворені на сузір'я Волопаса, Діви 
та Пса. За іншою версією, сузір'я Діви відповідає міфові 
про Астрею, яка залишила землю, коли минув золотий 
вік. Відомі також сузір'я Геракла, Гіад, Дельфіна (з міфа 
про Аріона, або, за іншою версією, з міфа про Діоніса й 
тірренських розбійників). Сузір'я Дракона, пов'язане з 
міфом про Ладона, який охороняв сад Гесперід і якого вбив 
Геракл; Змієносця — з Асклепієм, група сузір'їв {Кассіопея, 
Кефей (Цефей), Персей, Андромеда) — з міфом про Персея 
та Андромеду, Корабель Арго — з міфом про аргонавтів. 
Молочний (Чумацький) шлях співвідносився з міфами 
про дорогу з Олімпу на землю або з розлитим молоком 
Гери; Оріон ототожнювався з мисливцем, якого вбила 
Артеміда; Пегас — крилатий кінь Беллерофонта, якого 
взяли на небо; Плеяди — дочки Атланта. Дванадцять 
сузір'їв Зодіаку називалися переважно іменами тварин: 
Овен — золоторунний баран, на якому Фрікс та Гелла 
тікали від мачухи, Телець — бик, який викрав Европу, 
Близнята — брати Діоскури {Кастор і Поллукс або Полі-
девк). Лев — Немейський лев, Стрілець — Кентавр, 
Рак — з міфу про боротьбу Геракла з Лернейською гідрою 
(Гера попросила рака, щоб той схопив Геракла за ногу, а 
коли рак не виконав волю богині, вона примістила його 
на небо, піц ногами сузір'я Геркулеса). Характерною рисою 
астральних міфів (про сузір'я, зірки та планети) є наяв-
ність кількох космічних персонажів, які вособлювали 
розміщені поряд сузір'я. 



108 ЗОЛОТИЙ ВІК — міфологічне уявлення про період, коли 
люди вели блаженне життя, без воєн, розбрату та чвар, без 

^ рабської праці. Міф про 3. в., вірогідно, виник у період 
становлення класового суспільства, коли з розпадом пер-

Щ віснородового ладу змінюються умови життя для більшос-
ті людей, тому в їхніх спогадах попередня епоха уявля-

Ю ється безхмарним часом. Подібні перекази про щасливе 
^ життя зберігаються в різних культурах. У деяких міфах 

щасливе життя відмежовується не часом, а простором. 
Так, зокрема, йдеться про щасливі острови, «блаженні 
острови», що лежать за горами, які не можна подолати, та 
морями, які неможливо переплисти. Уявлення греків про 
3. в. відтворюються в поемі Гесіода «Труди і дні». У ній 
розповідається, що людей 3. в. створили боги, коли на 
небі панував Кронос. Люди проводили життя в бенкетах і 
розвагах, умирали, не знаючи старості, їхня смерть була 
схожа на сон. Земля була дуже родюча, а люди працювали 
лише за власним бажанням. Після смерті люди 3. в. 
перетворилися на добрих духів, які рятували людей. Люди 
срібного віку, який настав після золотого, теж жили 
щасливо, але їхнє зріле життя було недовгим і загинули 
вони через свою пиху й небажання приносити жертву 
богам. Зевс наказав заточити їх під землю й нащадки ста-
вилися до них вже не так шанобливо, як до людей 3. в. 
Третє покоління було мідним. Люди жили в мідних 
будинках і мали мідні знаряддя праці та мідні обладунки, 
тому що люди третього покоління не знали воєн. Це 
покоління не обробляло землю й живилося насильством і 
розбійництвом. Люди знищили одне одного, й на землю 
після них прийшло покоління героїв. Герої вели родовід 
від богів, були дуже войовничі, але справедливі. Вони 
загинули під час славетної Троянської війни та походу 
Сімох проти Фів. Після смерті більшість їх за наказом 
богів була перенесена на «блаженні острови», де вони 
живуть і нині, тому що боги наділили їх безсмертям. 
Гесіод поєднує в своїй поемі два міфи: про золотий вік, 
який, можливо, запозичений зі сходу, та міф про «бла-
женні острови», на яких життя практично нічим не відріз-
няється від життя «золотого покоління». Свій час Гесіод 
називає «залізним». Люди живуть, страждаючи, а боги не 
дають їм жодної хвилини перепочинку. Життя коротке, 
діти народжуються старими, панують чвари, на землі пере-
важає не закон, а сила, від зла невдовзі не буде порятунку. 



I 
ІАПЕТ, Япет (Іаттетбі;) — у грецькій міфології тітан, син 

Урана та Геї, чоловік океаніди Асії (варіант: Клімени). З 
Асією мав дітей, серед яких були: Атлант, Менетій, Про-
метей та Епіметей. І. був одним із учасників тітаномахії. 
За участь у повстанні проти Олімпійських богів з наказу 
Зевса І. разом з іншими титанами було скинуто в Тартар. 

ІДОМЕНЕЙ ('KojieveiK;) — критський володар, онук Міноса, 
син Девкаліона, був одним із вісімдесяти претендентів на 
руку Єлени, які брали участь у Троянській війні, уславився 
хоробрістю й завзятістю, t. обрали для двобою з Гектаром, 
включили до загону воїнів, що сховалися в череві Троян-
ського коня. За однією версією — t. щасливо повернувся 
додому. За інщою, під час повернення потрапив у щторм. 

І: 
.а 

Людство йде до своєї загибелі, бо Зевс знищить це поко- 109 
ління. Міф про 3. в. відбився у творах інших грецьких 
авторів, а потім був запозичений римськими письменни- ""VSp 
ками. Так, зокрема, Овідій подає своє трактування 3. в. в 
«Метаморфозах». Описуючи 3. в., поет особливо підкрес-
лює відсутність тих рис побуту, які викликали найбільшу 
огиду в добу становлення імперії. Під час 3. в. не було 
суддів і законів, люди не знали страху перед покаранням 
та стратою, не було найманців, міста не мали стін; люди 
годувалися з річок, наповнених молоком і нектаром, а 
також медом, який тік із дубів. У розповіді про срібний 
вік відсутні казкові подробиці, які здавалися неймовір-
ними. Викриваючи вади свого часу, Овідій пише про 
особисту власність, яка за часів Гесіода ще не призводила 
до фатальних наслідків. Проте поряд із міфом про 3. в. 
народи Античності знали й реалістичніші уявлення про 
«ранні часи» існування: первісні люди вели злиденне § 
життя, доки їм не принесли блага культури Атена, Демет-
ра та Прометей. Міф про 3. в. був досить популярним 
серед авторів Античності, які гостро відчували кризу сус-
пільства. Література нового часу також досить широко 
використовувала міф про 3. в. 

< 



110 За порятунок він обіцяв Посейдонові принести в жертву 
першу істоту, яку побачить на Криті. Першим був ііого 

^ син. 1. виконав обіцянку. Це не сподобалося богам, і вони 
покарали його, вигнавши з Крита. І. оселився в Калабрії, 

^ де й помер. 

fff^ ІКАР ("Ікаро?) — у грецькій міфології син майстра Дедала. За 
О одним із міфів, загинув, перетинаючи море на штучних 

р м крилах, які винайшов і зробив йому батько; за іншою 
версією, разом із батьком щасливо приземлився в царстві 
Кокала на Сицилії. 

ІЛІФІЯ (ЕІХбІбиіа) — у грецькій міфології дочка Зевса та Гери, 
богиня пологів, яка може їх прискорити або затягнути, 
зробити безболісними або спричинити страждання. Через 
ревнощі щодо незаконних нащадків Зевса, за наказом 
Гери, І. затримала пологи в Алкмени, матері Геракла, та 
Лето, матері Аполлона й Артеміди. 

ІНЦЕСТ (incestum) — кровозмішення, тобто шлюб або стате-
ві зносини між найближчими родичами, чи в ширшому 
значенні — будь-який інтимний союз людей, занадто 
близьких за прийнятою класифікацією, який у повсяк-
денній практиці порушує норми екзогамії. Первісно — 
поняття римського релігійного права, яке позначало зага-
лом ритуальну нечистоту; пізніше — звужене уявлення 
про сексуальні злочини, які суперечили релігійному ста-
тутові (особливо щодо порушення цнотливості весталок), 
із часом це поняття було запозичене цивільним правом, 
де воно застосовувалося до злочинів кровозмішення. Крев-
ними вважалися родинні стосунки до шостого покоління, 
пізніше до четвертого, і. представлений у міфології сюже-
тами з різним характером родинних стосунків. У героїч-
них міфах І. служить проявом підвищеного еротизму 
героя, вказує на його особливу силу, але водночас є про-
явом порушення табу. Інцестуальні дії можуть бути моти-
вацією тимчасового вигнання героя з соціуму, складних 
завдань, які поставив перед ним батько. Найхарактерні-
ший тип інцестного сюжету в античній міфології пов'я-
заний зі ставленням до І. як до злочину, якого прагнуть 
уникнути й усе-таки скоюють І., найчастіше через не-
знання. Це передбачає наявність у сюжеті складної систе-
ми обґрунтування скоєного, зокрема пророцтва. Якщо 



мова щ е про І. матері й сина, сюжет розвивається так, що 111 
вони розлучаються, потім при зустрічі не впізнають одне 
одного, й наслідком цього стає І. Проблема І. в класичній 
інтерпретації відтворюється в міфі про Едіпа. 

Щш 
ІО ('Iq) — у грецькій міфології дочка аргоського царя Інаха, 

жриця Гери, коханка Зевса. Побоюючись гніву ревнивої 
Гери, Зевс перетворив 1. на білосніжну корову (варіант: {І^ 
Гера перетворила Іо на корову через ревнощі). Однак Гера 
вимагала подарувати їй красуню-корову і, щоб її не 
викрали, приставила до неї сторожем невсипущого Аргуса. '= 
За велінням Зевса, Гермес убив Аргуса. Іо кинулася тікати, І 
але розлючена Гера наслала на І. жахливого ґедзя (варіант: :§• 
сама богиня перетворилася на ґедзя), який переслідував 1. ^ 
Рятуючися від нього, І. пройшла через усю Грецію, Азію § 
та Єгипет. Лише в Єгипті Зевс повернув їй первісний і 
вигляд. Там вона народила від Зевса сина Епафа, який 
започаткував династію героїв (Данай, Египет, Даная, 
Алкмена, Персей, Амфітріон, Геракл). Пізніше І. вийшла 
заміж за Телегона. І. вшановували в Єгипті під ім'ям Ісіди. 
Під час своїх блукань І. зустріла прикутого до кавказьких 
скель Прометея. 

ІОКАСТА, Епікаста ('Іокаатг)) — у грецькій міфології дружина 
царя Лая, дочка Менелая і сестра Креонта, мати Едіпа. 
Після смерті Лая і звільнення Фів від Сфінкса, не знаючи 
про те, хто такий Едіп, І. стала дружиною свого сина і 
матір'ю його дітей. У трагедії Софокла «Цар Едіп» І. спо-
чатку марно намагається заспокоїти Едіпа, розлюченого 
звинуваченнями у смерті Лая, але згодом, дослухавши до 
кінця розповідь корінфського вісника й зрозумівши, ким 
насправді є її чоловік, вона просить Едіпа припинити роз-
слідування, й у палаці накладає на себе руки. У трагедії 
Евріпіда «Фінікіянки» І., довідавшись про жахливі обста-
вини, намагається помирити між собою своїх синів Етео-
кла та Полініка. Дізнавшися про двобій між братами, І. 
поспішає на поле бою, але не може врятувати своїх дітей 
і над їхніми тілами вбиває себе мечем. 

ІОЛАЙ (ЧоХаод) — у грецькій міфології син брата Геракла 
Іфікла і Автомедуси. І. був близьким другом Геракла, 
учасником багатьох його експедицій. Коли Геракл вирі-
шив одружитися з Іолою, він віддав І. свою попередню 



112 жінку Мегару. На Олімпійських іграх І. здобув перемогу, 
змагаючись на конях Геракла. Разом із синами Геракла І. 

^ був у Сардинії, де привчив її жителів до грецької куль-
тури; в Сицилії він також заснував грецьку колонію й був 
удостоєний почестей героя, і. був присутній при само-

^ спалюванні героя, й, не знайшовши в попелі кісток друга, 
W перший заявив, що Геракла забрали боги на небо. Після 

^ смерті Геракла допомагав його дітям — Гераклідам. І. був 
^ похований у могилі свого діда Амфітріони в Фівах, де на 

честь І. та Геракла святкували т. зв. іолаї. Під час про-
ведення свят першого дня приносили жертви героям, 
другого — відбувалися спортивні змагання. 

ІППОЛІТ (1тпгбА,итос) — у грецькій міфології син афінського 
царя Тесея та цариці амазонок Іпполіти (Антіопи), мис-
ливець і прихильник богині-діви Артеміди, який зневажав 
кохання. Обурена цим богиня кохання Афродіта вирішила 
покарати І. тим, що викликала підступну пристрасть до 
нього у Федри, його мачухи. Знесилена рішучою відмо-
вою, Федра заподіяла собі смерть, але у передсмертному 
листі розповіла чоловікові, що причина її самогубства 
криється у насильстві, яке вчинив щодо неї І. Тесей 
закликав богів покарати злочинця, й 1. потрапив під 
копита власних коней, впавши з колісниці. Несправедли-
вість викрила Артеміда, яка розповіла правду й виправ-
дала вмираючого сина перед батьком. Цей сюжет по-
кладений в основу трагедії Евріпіда «І.». 

ІППОЛІТА ('ІттттоХтгі) — у грецькій міфології цариця ама-
зонок. Розповіді про І. пов'язані з міфами про Геракла та 
Тесея. За найпоширенішим міфом, Геракл повинен був 
принести Еврістеєві пояс, який носила І. Геракл убив І. й 
дістав її пояс. За іншою версією, Геракл захопив І. в 
полон і віддав Тесеєві. Іноді міфи поєднувалися, і Геракл 
разом із Тесеєм воював проти І. За однією з версій, він 
самостійно вирушив у похід проти амазонок і захопив в 
полон їхню царицю. Щоб урятувати царицю, амазонки 
ввійшли в Аттику, дійшли до Афін, але зазнали поразки 
біля підніжжя Ареса. За іншою версією, розлючена 1. (І. 
мала від Тесея сина Іпполіта) з'явилася на весілля Тесея 
та Федри, щоб покарати зрадника, але була вбита воїнами 
Тесея (варіант: її випадково вбила амазонка Пентесілея). 



ІРІС, Іріда (Ірк) — у грецькій міфології богиня веселки, 113 
помічниця Гери, крилата вісниця богів, яка спускалася з 
неба райдугою. Згодом вісником богів став Гермес. 

ІСМЕНА ('loiiffvri) — у грецькій міфології дочка царя Едіпа 
від його шлюбу з рідною матір'ю Іокастою', сестра Анті-
гони, Етеокла та Полініка, яка не здатна розділити героїч- V 
ну рішучість Антігони поховати свого брата, незважаючи і І , , 
на заборону царя Креонта. Вона співчуває сестрі в їі 
рішенні, й навіть, визнаючи себе співучасницею всіх заду-
мів і вчинків Антігони, готова взяти на себе частку про-
вини сестри, коли ту приводять до Креонта, щоб пока-
рати за порушення наказу царя. Але Антігона не приймає 
допомоги, запропонованої І. За іншою версією, І. була ^ 
страчена разом з Антігоною. І. — дійова особа трагедій S 
Софокла «Едіп в Колоні», «Антігона». g 

ІТАЛ (Italus) — у римській міфології цар сикулів. Коли його 
вигнали з Сицилії (варіант: він сам пішов з острова), І. 
поселився на річці Тибр, а свою країну назвав Італією. 
Мав за дружину дочку царя Латина. 

ІФІГЕНІЯ ('Іфіуеі'біа) — У грецькій міфології дочка аргось-
кого царя Агамемнона, керманича ахейського війська, та 
Клітемнестри. Ображена Агамемноном Артеміда затримала 
грецькі кораблі в Авліді (Беотія) й вимагала принести їй у 
жертву І. Агамемнон викликав дочку піц приводом їі 
весілля з Ахіллом. В останній момент І. врятувала Арте-
міда, яка під час жертвоприношення перенесла її з вівтаря 
до Тавриди, де та стала жрицею у храмі богині. Обов'яз-
ком І. було приносити в жертву всіх чужинців, тому вона 
ледь не вбила власного брата Ореста, який виконував 
волю Аполлона. Брат і сестра впізнали один одного і разом 
повернулися в Грецію. Міф неодноразово був використа-
ний у грецькій драмі, збереглися уривки однойменних 
трагедій Есхіла й Софокла, а також повні твори Евріпіда «І. 
в Авліді» та «І. в Тавриді». 

ІФІКЛ (ІфікХегі?) — у грецькій міфології учасник Калідон-
ського полювання й низки подвигів Геракла, син Амфі-
тріона й Алкмени, брат Геракла, батько Іолая. Після на-
родження І. та Геракла до колиски немовлят Гера наслала 
дві змії, щоб згубити дітей. І. злякався, а Геракл задушив 



114 їх. І. супроводжував Геракла під час його багатьох подо-
рожей, брав участь у його справах. Загинув під час битви 

^ Геракла з синами Гіппокоонта. І. був похований в Аркадії, 
де поширився його культ. 

КАДМ (Kdб l̂o<;) — у грецькій міфології син фінікійського 
царя Агенора та Телефаси, засновник Фів, брат Европи, 
Кіліка та Фенікса, посланий батьком разом зі своїми 
братами розшукувати сестру. Після невдалих пошуків у 
Фракії, К. прибув у Дельфи, де від оракула Аполлона він 
дізнався, що Европи не знайде, й отримав наказ іти за 
тією коровою, яку зустріне біля храму: де та корова ляже, 
там слід заснувати місто, а саму корову необхідно при-
нести в жертву. Виконавши цей заповіт, К. заснував у 
Беотії фортецю Кадмею, навколо якої згодом розбуду-
валися Фіви. За допомогою Атени він спочатку знишив 
дракона, який охороняв джерело біля названого місця й 
висіяв його зуби, з яких піднялися воїни-спарти («посія-
ні»). Внаслідок сварки й бійки, яка зчинилася між воїна-
ми, загинули всі, крім п'ятьох. Вони й стали засновни-
ками п'ятьох найвідоміших фіванських родів. Один зі 
спартів, Ехіон, згодом одружився з дочкою К. Агавою. 
Посівши трон в Фівах, К. згідно з волею Зевса одружився 
з Гармонією, дочкою Ареса й Афродіти. Оскільки вбитий 
дракон був сином Ареса, К. змушений був спокутувати 
провину служінням Аресові протягом восьми років. 
Згодом Зевс наказав Аресу віддати заміж за К. дочку. На 
весіллі в подарунок від богів Гармонія отримала серпанок 
і намисто, що, як потім з'ясувалося, стало причиною 
загибелі всіх тих, хто ним володів. Від шлюбу К. та 
Гармонії народилися діти — Полідор, Автоной, Іно, 
Семела й Агава. Міф про дочок К. пов'язаний із циклом 
міфів про Діоніса. На старість К. переселився з дружиною 
на Іллірію, там вони перетворилися на драконів і пере-
йшли до Елісію. За легендою, К. поширив у Греції фіні-
кійське письмо. Міф про К. в архаїчні часи пояснював до-
грецьку назву фортеці Кадмії, а перекази про мандри 
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СИНІВ Агенора відбивають згадки давніх про переселення 115 
племен, про зв'язки, які ще за мікенської доби були між 
Фівами та Малою Азією. В античному мистецтві міф про 
К. знайшов утілення у вазовому живописі. 

КАДУКЕЙ, Кадуцей (caduceus) — у греків та римлян жезл | | І в 
оповісника волі богів, атрибут Гермеса {Меркурія). В арха-
їчні часи посох, оповитий двома зміями, — емблема недо-
торканності вісників, парламентарів. К., вказуючи на 
одну з іпостасей Меркурія як покровителя купців, бога 
торгівлі міг мати вигляд крилатої палиці, виготовленої з 
оливного чи лаврового дерева. У новітній час К. — емблема g 
торгівлі. К. позначає те ж саме, що й керікейон Гермеса. 

КАЛЕНДИ (Kalendae) — в римському місячному календарі і 
перший день кожного місяця. У цей день один з понти- і 
фіків оголошував про появу молодика й настання нового S 
місяця, а також про його тривалість, залежно від якої від ^ 
К. вираховувався п'ятий або сьомий день — нони. 

КАШДОНСЬКЕ ПОЛЮВАННЯ (KaXvdwvia ОтТра) — у грець-
кій міфології полювання на вепра, якого послала Арте-
міда, щоб покарати Ойнея. Міф про К. п. один із найпо-
ширеніших, він поєднує перекази про героїв материкової 
та острівної Греції. Цар Південної Етолії, Ойней, 
приносячи жертви всім богам після збирання врожаю, 
забув про Артеміду, яка, розгнівавшись за це на Ойнея, 
наслала на Каліцон величезного вепра. Хижак спустошу-
вав поля та сади й полював на людей, які ховалися за 
стінами міста. Щоб урятувати місто від страшної потвори, 
цар запросив найвідважніших героїв Еллади й улаштував 
полювання. Кількість героїв, які брали участь у полюванні, 
за різними джерелами, коливається від 20 до 50. Очолю-
вав мисливців Мелеагр. Лови калідонського вепра були 
небезпечні й важкі: багато героїв загинули від гострих ікол 
хижака відразу, деякі померли згодом від поранень. 
Вирішального удару завдав Мелеагр, який дістав за це 
почесний трофей. Згодом через підступи Атреміди між 
калідонцями та куретами (родичами калідонців) розпо-
чалася жорстока війна за мисливський трофей, яка при-
несла багато нещасть кожній зі сторін. В основі міфу 
про К. п. лежать події, пов'язані з архаїчним минулим 
Етолії. 



116 КАЛІПСО (КаЯифсо «та, що переховує») — у грецькій міфо-
логії німфа, дочка тітана Атланта', жила на казковому 

^ острові Огігія. К. прийняла у себе Одіссея, який, поверта-
ючись додому після падіння Трої, розбив свій корабель. 
Німфа, закохавшися в героя, затримала його на своєму 

^ острові на сім років. Вона обіцяла Одіссеєві щастя, вічну 
W молодість і безсмертя, але герой сумував за батьківщиною. 

^ К. змущена була підкоритися наказові Зевса й відпустити 
^ Одіссея на батьківщину, допомігши йому побудувати 

корабель і вказавши шлях до Ітаки. 

КАЛЛІОПА (КаХЯібїїгі «гарноголоса») — у грецькій міфології 
одна з дев'яти олімпійських муз, які супроводжували 
Аполлона, дочка Зевса та Мнемозіни, мати відомих співців 
Ліна та Орфея. У класичну добу вважалася музою епічної 
поезії та науки; Гї атрибути — стиль (гостра паличка для 
письма) й навощені дощечки. 

КАЛЛІСТО (КаЯІютсб) — у грецькій міфології німфа, спо-
кушена Зевсом, супутниця Артеміди. Від Зевса, що постав 
перед нею в образі Аполлона, К. народила Аркада {Пана). 
Розгнівана Артеміда, дізнавшися, що вона вагітна, пере-
творила її на ведмедицю (варіант: Зевс перетворив К. на 
ведмедицю, щоб урятувати від переслідувань Гери). У ту 
мить, коли Аркад на полюванні націлився вбити ведме-
дицю, Зевс обернув його самого на ведмедя, переніс обох 
на небо й зробив сузір'ям Малої та Великої Ведмедиці. 

КАЛХАНТ, Калхас (Каїхас) — У грецькій міфології син 
Нестара, учасник походу греків на Трою, який передба-
чив, що Троянська війна триватиме десять років. У всі 
вирішальні моменти битви ф е к и просили його поради. К. 
передбачив, що Трою не буде переможено поки до воїнів 
не приєднається Ахім, переконав греків у необхідності 
принесення в жертву Іфігенії, вигадав Троянського коня. К. 
заподіяв собі смерть, коли Мопс перевершив його у 
віщуванні. Храм К. був у Південній Італії. 

КАМЕНИ (Camenae) — у римській міфології давньоіталій-
ські божества, німфи джерел, які мали дар віщування; з 
ПІ ст. до н. е. почали ототожнюватися з грецькими муза-
ми. Святилище К. було розташоване в Римі перед Капен-
ською брамою. 
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КАМиША (Camilla) — у римській міфології дочка Метаба, 117 
царя Приверни, якого підданці за жорстокість вигнали з 
країни. Метаб полишив країну разом зі своєю дочкою К., 
яку згодом посвятив на служіння богині Діані. К. стала 
амазонкою й загинула від руки Аррунта під час війни 
Турна з Енеєм. «Камілами («касмілами») в античні часи 
називали хлопчиків та дівчаток з аристократичних родів, V 
які прислуговували жерцям та жрицям під час ритуалів, а 
також тих, кого батьки присвятили богам. Каміллом 
називали також Меркурія, прислужника богів. g 

КАПІТОЛІЙ (Capitolium) — один із семи римських пагорбів, S 
на якому був розташований політичний і культурний :§" 
центр. На К. закінчували тріумфальний хід римські ^ 
війська, які з перемогою поверталися до міста, тут же І 
починалися святкові процесії римських ігор. На К. стояв | 
храм Юпітера Капітолійського, один із найдавніших хра- ^ 
мів, де шанувалася Капітолійська тріада {Юпітер, Юнона, 
Мінере а). 

КАРДЕЯ (Cardea) — у римській міфології охоронниця 
домашнього вогнища, родинного добробуту. Спершу — 
богиня дверних засувів. Свята на честь богині К. припа-
дали на 1 червня. 

КАРМЕНТА (Carmenta) — у римській міфології помічниця в 
пологах; віщунка, яка в піснях пророкує долю дитини; 
може передбачати події, а її сестри Постворта й Антеворта 
бачать як минуле, так і майбутнє. К. ототожнювали з 
аркадською німфою Нікостратою, матір'ю Евандра. У Римі 
біля підніжжя Капітолію був храм, присвячений К. 
К. мала свого фламіна (жерця) і свято карменталії, які 
припадали на 11 та 15 січня. Згодом карменталії пов'язу-
валися з відміною заборони римлянкам їздити містом у 
колясках. 

КАРНА (Сагпа) — у римській міфології богиня підземного 
світу. На і"і честь влаштовувалися свята карнарії, під час 
яких у жертву богині приносили бобову кашу, а могили 
близьких прикрашали квітами. К. вважалася також захис-
ницею дітей, піклувальницею їхнього фізичного розвитку 
та охоронницею органів тіла людини. За версією Овідія, 
К. — німфа-мисливиця, яка заманювала закоханих у свої 



118 темні печери, а потім сама зникала. Янус завдяки своїй 
здатності бачити позад себе перехитрив богиню і став її 

^ коханцем, подарувавши К. як нагороду за любов владу 
над дверними завісами та колючу гілку, яка допомогла К. 
врятувати маленького Прока, царя Альби, від страшних 
птахів. Храм на честь К. був розташований на Келій-

W ському пагорбі. 
О 

Р ц КАССАНДРА (Kaoodv6pa) — у грецькій міфології дочка тро-
янського царя Пріама та Гекаби. Бог Апомон, закохавшись 
у К., яка вирізнялася надзвичайною вродою, наділив її 
даром провіш;ення, але через те, шо К. не відповіла йому 
взаємністю, зробив так, щоб пророцтвам ніхто не вірив. 
Після зруйнування Трої К. збезчестив у храмі Атени Еант 
Локрійський. Агамемнон зробив її своєю рабинею й привіз 
з собою до Мікен. Там обоє загинули від руки дружини 
Агамемнона Клітемнестри. Доля К. в різних трактуваннях 
надихала багатьох європейських художників, скульпторів, 
драматургів. У переносному значенні «пророцтва К.» — 
пророцтва, яким ніхто не вірить. 

КАССІОПЕЯ (Каооїоттеїа) — у грецькій міфології цариця, 
дружина ефіопського царя Кефея, мати Андромеди. К. 
вихвалялася своєю вродою перед нереїдами, тоді Посейдон 
вирішив покарати її і наслав на Ефіопію кровожерне 
страховисько. Щоб урятувати країну від спустошення, треба 
було віддати в жертву Андромеду. Побачивши чарівну 
дівчину, Персей убив потвору, а потім одружився з царів-
ною. На зоряному небі є сузір'я К. 

КАСТОР (Каотшр) — у грецькій міфології один із Діоскурів, 
брат-близнюк Полідевка (у римській міфології — Поллукса). 

КВІРІН (Quirinus) — у римській міфології сабінський бог, 
який прийшов у Рим разом із багатьма іншими сабін-
ськими богами. Ім'я К. етимологічно пов'язується з 
назвою сабінського міста Кури. Шанувався в давній тріаді 
богів Юпітер—Марс—Квірін, яку пізніше заступила тріада 
Юпітер—Юнона—Мінерва. Римський пагорб Квірінал, 
заселений сабінянами, було названо на честь місцевого 
бога, а 293 р. до н. е. було споруджено храм К. Як уособ-
лення однієї з іпостасей Марса, бога війни, бога в дії, К. 
втілює Марса мирного, Марса в спокої, що відповідає 
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уявленням про взаємозв'язки народного ополчення й 119 
коміцій. Згодом К. ототожнюється з Ромулом — засновни-
ком найважливіших інституцій Римської держави; на 
місці давніх коміцій було споруджено одну з найбільших 
святинь Риму — «фобницю Ромула». К. вважався богом 
народних зборів, тому повна урочиста назва римлян: 
«римський народ квірітів» або «квіріти». Пізніше культ К., У 
якого витіснили культи Юпітера та Марса, втратив своє іі^ 
значення. Нумою Помпілієм було запроваджено свято на 
честь К. (Quirinalia). Воно відзначалося 17 лютого; голов- -
ним ритуалом вважали жертвоприношення на честь Кві- S 
ріна, яке здійснювалося квірінальним жерцем — фламіном. § 

М 
КВІРІТИ (Quirites) — давня назва повноправних римських ^ 

громадян, об'єднана однією формулою зі збірною назвою 1 
«римський народ» (populus romanus). Первісне значення і 
слова «К.» незрозуміле. Антична традиція виводить його S 
від сабінського топоніма. За міфом, Ромул після війни з 
сабінянами об'єднав римлян і сабінське плем'я під спіль-
ною владою своєю і сабінського царя Тіта Тація, а сам 
народ став називатися «римським народом квіритів». Крім 
того, словом К. називалися цивільні римляни на проти-
вагу військовим. 

КЕНТАВРИ (Кеутаирої) — у грецькій міфології міфічні 
істоти, напівлюди — напівконі; нащадки Іксіона та Нефели. 
Перший К. з'явився на світ настільки потворним, що 
його прогнали й боги, й люди. Кобилиці долини Пеліону 
народили від К. дітей, які верхньою частиною тіла були 
подібні до батька, нижньою — до матері. К. вирізнялися 
буйним характером і нестриманістю. На весіллі царя 
лапіфів (міфічних жителів гірської Фессалії) Піріфоя вони 
намагалися викрасти жінок, і передусім наречену Гіппо-
дамію. Між лапіфами та К. спалахнула битва (кентавро-
махія), в якій зброєю для К. було велике каміння та 
дерева. К. зазнали поразки. Особливе місце серед К. зай-
мають троє — Хирон, Несе, Фол. К. — смертні, безсмерт-
ний тільки Хирон, але й він страждає від рани, якої йому 
випадково завдав Геракл. Хирон відмовляється від без-
смертя в обмін на звільнення Зевсом Прометея. Міф про 
К. відображає зіткнення між племенами, що стояли на 
різних ступенях культурного розвитку. К. — улюблений 
сюжет для творів грецького образотворчого мистецтва від 



120 VII ст. до н. е. Спочатку античні митці зображали К., при-
єднуючи до людського тіла задню частину тулуба коня, 
пізніше до тулуба та грудей коня додавали верхню частину 
людського тулуба. До міфа про К. зверталися також євро-

^ ^ пейські художники та скульптори. 

e?̂  КЕРБЕР, Цербер (КерРерос) — у грецькій міфології пес, 
О вартівник Аїда. К. часто уявляли як страховисько з трьома, 

И®̂  п'ятьма й навіть стома головами та тулубом, оповитим 
гадюками. Народився від Єхідни й Тітона. В образі К. 
яскраво виражено тератоморфізм. Геракл зв'язав К. і вивів 
з Аїда (дванадцятий подвиг), але за наказом Еврістея 
змушений був повернути назад. Переносно К. — суворий 
вартовий. 

КЕРИ (Kffpoq, від кпр «смерть») — у грецькій міфології злі 
демони, діти Нікти (богині ночі), вособлення смерті й 
різних лих; вони вистежують людей і ведуть їх до загибелі. 
К. часто перебувають на бойовищі, де вони полюють за 
пораненими. Іноді зближуються з ерініями. У переносному 
значенні К. — «нещастя», «хвороба», «загибель». 

КЕРИНЕЙСЬКА ЛАНЬ (від К^ріибої;) — у грецькій міфології 
лань із золотими рогами й мідними копитами, яка дістала 
свою назву від гори Керинеї в Аркадії, що на півночі 
Пелопоннесу. К. л. присвячена Артеміді. З К. л. пов'я-
заний один із подвигів Геракла. 

КІБЕЛА (Кир4Х,т|) — фрігійська богиня, вособлення матері-
землі, культ якої був поширений у Малій Азії. К. нази-
вали ще великою Матір'ю, Матір'ю богів і всього живого, 
вона відроджує померлу природу й наділяє родючістю. 
Супутниками богині були корібанти, її улюбленцем вва-
жався красень Аттіс. Культ К. рано поширився у Греції, 
де богиня ототожнювалася з Реєю. У Римі культ К. на-
клався на культ місцевої богині Опс. Старовинний 
символ культу К. — темний камінь (можливо, метеорит). 
Римлянам спочатку заборонялося брати участь в обрядах 
культу К., тому в Римі жерців богині називали галлами, а 
верховних жерців — архігаллами (від назви області 
Галатїі, яку заселяли галли). Навесні в Римі влаштовували 
свято на честь К. та Аттіса, під час якого жерці ритуально 
оскоплювали себе. Античне мистецтво зображувало К. 



пишно вбраною жінкою на троні в оточенні левів або на 121 
колісниці, запряженій левами, з високою короною на 
голові; в одній руці вона тримає тимпан, у другій — 
колоски або скіпетр. 

КІКЛОПИ, Циклопи (КіЗкХшф «круглоокі») — у грецькій 
міфології сини Урана та Геї, міфічні одноокі велетні, що \ 
наділені надзвичайною силою та спритністю: Бронт, ' ' 
Стерон, Apr. Уран ув'язнив К. в Аїді, але їх звільнив Зевс; 
за це вони йому допомагали в боротьбі з гігантами, кували 
громи та блискавки. Пізніше К. допомагали Гефесту в "'= 
кузні. Переказ про однооких потвор став сюжетом для | 
драми Евріпіда «Кіклоп». В «Одіссеї» Гомера К. — неоте- :§" 
сані й брутальні сини Посейдона, найгірший із яких — ^ 
Поліфем\ його ж Теокріт з іронією змалював закоханим у В 
німфу Галатею. ^ 

КІМВАЛ (киї̂ РаХоу, cymbalum) — у грецькій міфології 
ударний музичний інструмент із двох металевих тарілок, 
атрибут оргіастичних культів у феків і римлян. У Середні 
віки словом «cimbalum» позначали найрізніші шумові 
музичні інструменти. 

КІПАРИС (Киторіооос) — у грецькій міфології син Телефа, 
улюбленець Аполлона. За Овідієм, К. випадково смер-
тельно поранив свого друга-оленя, і так довго оплакував 
його, що боги перетворили його на дерево жалоби — К. 

КІРКА, Цірцея (Кіркгі) — у грецькій міфології чарівниця, 
дочка Геліоса й Персе'іди, сестра колхідського царя Еета, 
тітка Медеї] жила на острові Ея або на західному 
узбережжі Центральної Італії (мис Цирцеї) в розкішному 
палаці. К. очистила аргонавтів від убивства Аспірта. Су-
путників Одіссея перетворила на свиней, а його самого рік 
утримувала на острові. Проте герой змусив К. зняти чари 
й повернути людську подобу всім, хто прибув разом із 
ним на острів. За порадою К., Одіссей вирушив у підземне 
царство Аїда, щоб дізнатися про свою подальшу долю у 
провісника Тиресія. Від Одіссея К. народила сина Теле-
гона. У переносному значенні Ц. —«спокуслива красуня». 

КЛЮ (КА.ЄІСО) — у грецькій міфології одна з дев'яти муз, які 
супроводжували Аполлона, дочка Зевса та Мнемозіни, по-



122 кровителька історії. Атрибутом К. був сонячний годинник 
та сувій папіруса. Муза історії зазвичай зображалася з 

^ гострою паличкою для письма та сувоєм у руці. Переносно 
К. — історія. 

КЛІТЕМНЕСТРА (КХитаіц(у)ііотра) — у грецькій міфології 
Л дочка спартанського царя Тіндарея та Леди, сестра Єлени. 

^ Коли Лгамемнон воював під Троєю, К. зрадила йому з 
^ Егістом. Після повернення чоловіка вона вбила його, в 

цьому злочині брав участь і Егіст. Причиною вбивства 
було кохання К., за іншим міфом — ревнощі до Кассанд-
ри, яку Агамемнон привіз із собою. 

КОМШТАЛІЇ (compitalia) — в давньому Римі зимові свята на 
честь ларів, — богів-охоронців родини, роду, перехресть. 
Святкувалися К. в січні й були особливо популярні серед 
рабів. Ігри та святкові процесії на честь ларів влаштову-
валися колегіями з вільновідпущенників та рабів. За часів 
Цезаря К. були заборонені, але пізніше Август відновив 
свята. 

КОМОС (к6|іод) — у грецькій міфології процесія після сим-
посія у супроводі співів і музики, в якій брали участь усі 
бенкетники, навіть гетери. Від К. походить слово «коме-
дія». Найточніше сільський К. відтворив Арістофан у 
комедії «Ахарняни». 

КОНКОРДІЯ (Concordia) — у римській міфології богиня 
злагоди, покровителька внутрішнього спокою, вособлювала 
згоду між громадянами держави, в епоху імперії — між 
імператорами. Особливе значення культ К. набував під 
час розбратів та кризи. Перший храм К. було споруджено 
на Форумі в 387 р. до н.е. на знак примирення патриціїв 
та плебеїв. Другий храм К. збудовано в 44 р. до н.е., за 
часів Цезаря, на честь згоди між громадянами після закін-
чення Громадянських воєн. К. — покровителька згоди 
між рідними, особливо між подружжям. Заміжні жінки 
шанували її на святі харістій. К. зображалася у вигляді 
зрілої жінки, яка тримає в лівій руці ріг достатку, а у 
правій — оливну гілку або терези. За часів імперії К. часто 
зображалася на монетах на знак згоди між Римом і про-
вінціями. 



КОРА (Кбрг| «дівчина») — у грецькій міфології одне із імен 123 
богині Персефони. 

КОРІБАНТИ (Kopupaq) — у грецькій міфології супутники та 
жерці Великої матері богів Кібели, які виконували 
оргаїстичний танок під час свят на честь богині. Культ К. ' : •• 
має малоазійське походження. Із бігом часу К. починають 
ототожнюватися з куретами, жерцями Реї. 

КОСМОС (коої̂ ос «порядок») — у грецькій міфології світо- .S 
будова, впорядкована згідно із законами гармонії і поряд- § 
ку, яка протистоїть хаосу. Міфологічний К. розподіля-
ється на три частини: верхній світ (небо), де живуть боги, ' f 
середній світ (земля), де мешкають люди, та нижній світ « 
(підземне царство), де перебувають душі померлих і меш- | 
кають підземні боги. К. — одне з основних понять грець- g 
кої філософії. ^ 

КРЕОН, Креонт (Kpecov) — у грецькій міфології: 1) брат цариці 
Фів Іокасти, який після загибелі синів Едіпа — Полініка та 
Етеокла — зайняв престол і заборонив поховання Полі-
ніка. За те, шо Антігона порушила заборону й виконала 
символічний обряд поховання над тілом Полініка, К. 
наказав замурувати дівчину живою в печері на краю міста. 
Дізнавшися про жахливу звістку, син К., наречений 
Антігони, заколов себе мечем у батька на очах, а дружина 
К., Еврідіка, не в змозі перенести загибель сина, вкоро-
тила собі віку. К., прибитий лихом, залишився самотнім; 
2) корінфський цар, який надав притулок Ясону та Медеї. 
Коли Ясон вирішив одружитися з дочкою К. Главкою 
(Креусою), Медея подарувала дівчині пеплос, просякнутий 
отрутою. Вдягнувши пеплос, Главка померла в страшних 
муках, К. загинув разом з дочкою, намагаючися зірвати 
отруєне вбрання. 

КРЕУСА (Креоиоа) — в грецькій міфології: 1) дочка афін-
ського царя Ерехтея, мати Іона, якого вона народила від 
Аполлона, дружина Ксута; 2) дочка корінфського царя Кре-
онта, наречена Ясона, іноді називається Главкою-, 3) дочка 
Пріама та Гекаби, дружина Енея, мати Асканія. Еней втра-
тив її під час втечі з охопленої полум'ям Трої. 



124 КРОНОС (Kpovoc) — у грецькій міфології наймолодший із 
тітанів, належав до другого покоління богів, син Урана та 

^ Геї, який скинув з неба свого батька, щоб правити світом. 
В основі легенди про К. — космогонічний міф про поділ 

^ землі та неба. К. став чоловіком своєї сестри тітаніди 
^ Реї, батьком Гестії, Деметри, Гери та Аїда, Посейдона, 
W Зевса та кентавра Хірона, якого народила Філіра. 

^ Згідно з віщуванням Геї, К. повинен був позбавити 
МЧ влади його власний син, тому щойно в Реї народжувалися 

діти, К., намагаючись уникнути пророцтва, ковтав їх. 
(Вважають, що мотив поїдання К. власних дітей пов'я-
заний із архаїчним обрядом людських жертвоприношень). 
Реї вдалося врятувати останнього з синів К., Зевса, ос-
кільки мати замість дитини віддала К. камінь, загорнутий 
у пелюшки. Зевса переховували в печері на острові Крит, 
доки він не змужнів. 

Згодом хитрощами Зевс змусив К. виригнути дітей і 
оголосив війну своєму батькові. Боротьба молодшого 
покоління богів із тітанами тривала десять років і закін-
чилася поразкою тітанів, яких було скинуто в Тартар. 
Правління К. вважалося найщасливішим часом, «золотим 
віком», коли люди не знали важкої підневільної праці, 
воєн та горя, не боялися старості. 

Відома також легенда, згідно з якою К. після поразки 
в боротьбі з Зевсом почав правити на «Блаженних остро-
вах». Очевидно таке міфологічне потрактування образу 
пов'язане з ототожненням К. з добрим божеством уро-
жаю. На честь К. відзначалися свята — крони, які були 
особливо поширені серед рабів. 

Народна етимологія наблизила ім'я К. до назви часу 
(Хронос), тому іноді К. вважався також богом часу. 

К. шанували в Афінах, на Криті він ототожнювався з 
Молохом. У римській міфології К. співвідносився з Са-
турном і сприймався як символ невмолимого часу. У Римі 
на його честь святкувалися сатурналії — веселі карнавали, 
під час яких господарі та слуги мінялися своїми обо-
в'язками. В античному мистецтві К. зображався як ста-
рець із накритою головою та серпом у руці. 
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ЛАБІРИНТ (Labyrintus) — у грецькій міфології побудована 
Дедапом для критського царя Міноса неподалік від Кносса 
споруда, із заплутаних ходів якої ніхто не міг вибратися. ^ • 
У цю споруду помістили Мінотавра. Тесей знайшов вихід 
із Л. за допомогою клубка ниток, який йому дала Аріадна. 
Міф про Л. зародився, очевидно, під враженням від вели- щ 
чезного палацу в Кноссі. Відтоді греки називали Л. спору- S 
ди, які своїм складним планом нагадували критський Л., З 
наприклад, палац на острові Мойріс в Єгипті, етруську § 
гробницю в місті Клузій та ін. Уже в античну епоху ĴJI 
терміном «Л.» позначали просто заплутані ходи (їх р 
влаштовували також для дитячих ігор). g 

ЛАВЕРНА (Lavema) — у римській міфології богиня прибут-
ку, вважалася також опікункою шахраїв. Первісно Л. — 
богиня темряви. їй було присвячено гай поблизу Риму на 
via Salaria. 

ЛАВІНІЯ (Lavinia) — у римській міфології: 1) дочка Латіна, 
міфологічного правителя одного з шесгк царств давньої 
Італії, та Амати, дружина Енея, який назвав на її честь 
побудоване місто Лавініум. За Тітом Лівієм, від шлюбу 
Енея та Л. народився Асканій (Юл), за іншими джерелами, 
Л. стала матір'ю родоначальника альбанських Сильвіїв; 
2) дочка делоського царя Анія, який був жерцем Аполло-
на, відома пророчиця. 

ЛАВР (Laurus) — у грецькій міфології дерево, присвячене 
Аполлонові, символ слави, перемоги та миру, може знімати 
провину з убивць і наділяти провісників здатністю пізна-
вати таємниче. Аполлон, убивши Пітона лавровою гілкою, 
розмахував нею дорогою до Дельф. Із Греції Л. був 
завезений до Риму, де став символом могутності. 
Лавровим вінком у храмі Юпітера на Капітолійському 
пагорбі увінчували тріумфатора. Солдатам переможної 
армії також вручали лаврові вінки. Л. нагороджували 
улюбленців Аполлона — поетів, які перемагали в 
поетичних змаганнях (звідси слово «лауреат»), У період 
еллінізму виник міф про Дафну, яка перетворилася на Л. 

< 



126 Л. вважався як храмовим, так і садовим деревом, зокрема 
Катон описував три сорти Л. 

^ ЛАЙ (Лссшс) — у грецькій міфології цар Фів, нащадок Кадма, 
Щ син Лабдака, чоловік Іокасти, батько Едіпа. Після смерті 

свого батька Лабдака та дядька Ліка, який силою захопив 
владу, фіванці обрали володарем молодого Л., який своєю 

О справедливістю та добротою здобув любов і шану. Гера, 
МЦ охоплена ненавистю до всього роду Кадма, оскільки Зевс 

покохав Семелу, дочку Кадма, наслала на Л. та його сина 
Едіпа багато нещасть. Л. довго не мав дітей і, звернув-
шися до оракула, дізнався, що загине від руки свого сина. 
Коли у Л. народився син, він наказав залишити немовля 
на горі Кіферон. Через багато років Л. знову вирушив до 
оракула в Дельфи, щоб дізнатися, чи загинула дитина. Піц 
час подорожі в Л. виникла сварка з невідомим чужинцем, 
в результаті якої володар Фів загинув. Невідомим чужо-
земцем виявився Едіп, син Л. Евріпід у трагедії «Хрісіпп» 
пояснює нещастя Л. і його загибель прокляттям Пелопа. 
Після того, як владу в місті захопили Зет та Амфіон, Л. 
було вигнано й він оселився на Пелопоннесі. Тут Л. 
спокусив сина Пелопа Хрісіппа і хлопчик закінчив життя 
самогубством. Цей злочин викликав гнів богів і призвів до 
загибелі Л. 

ЛАМІЯ (Лаціа) — у грецькій міфології кровожерне страхо-
висько, яке вночі викрадало й пожирало маленьких дітей. 
Колись Л. була коханкою Зевса, за це Гера позбавила її 
сну, а Зевс повернув можливість спати тільки після того, 
як Л. виймала очі. 

ЛАОДАМАНТ (Лаобацас) — у грецькій міфології син фіван-
ського царя Етеокла. Під час його правління відбувся 
похід Сімох проти Фів. Загинув від руки Алкмеона. 

ЛАОКООН(Т) (Лаокошу) — у грецькій міфології троянський 
жрець Аполлона, який володів хистом віщування. Уперше 
Л. згадується в післягомерівських сказаннях про Троянську 
війну. Подальшого розвитку міф про Л. набув у поемі Вер-
гілія «Ене'їда». Л. застерігав троянців, радив не приймати 
дарів від ахейців, не привозити в місто дерев'яного коня. 
Йому, за Вергілієм, належить відомий вислів «Тітео Danaos 
et dona ferentes» — «боюся данайців навіть тоді, коли вони 



t < 

приносять дари». Коли Л. разом із синами приносив 127 
жертву Посейдону, дві змії, які припливли морем, задуши-
ли самого Л. і роздерли його дітей (оскільки боги вирі-
шили, що Троя має загинути). Троянці це сприйняли як 
покарання Л. за непокору Атені й затягли дерев'яного 
коня в місто, шо й спричинило загибель Трої. За Софо-
клом, загибель Л. спричинив гнів Аполлона, викликаний 
тим, шо Л., який був жерцем бога, мусив не одружуватися 
й не мати дітей. За одним із варіантів міфу, змії задушили 
дітей Л., а сам він залишився живий і вічно оплакував 
свою долю. З 

ЛАОМЕДОНТ (Лаоцєбму) — у грецькій міфології син Іла та ^ 
Еврідіки, батько Пріама, цар Трої. Під час його царювання ^ 
Аполаон і Посейдон обгородили муром Трою. Л. не ^ 
дотримав слова й не заплатив богам за виконану роботу. р 
За це Аполлон наслав на Трою страшну чуму, а Посейдон — 
морську потвору. Щоб урятувати троянців, Л. віддає свою 
дочку Гесіону страховищу. Згодом Геракл убив його, чим 
урятував Гесіону. Л. знову не дотримав свого слова, обду-
рив Геракла — не дісталися йому ні дочка, ні обіцяні коні. 
Тоді Геракл убив Л. й усіх його синів, окрім Пріама. 

ЛАРВИ (Larvae), ЛЕМУРИ (Lemures) — у римській міфології 
душі, привиди померлих, які залишилися не похованими, 
або злочинно вбитих, злодіїв, усіх тих, хто не знайшов 
спокою через завдану їм образу або через власну провину. 
Л. блукають ночами й насилають на людей божевілля. 
Вдень вони перебувають у підземному царстві, а вночі 
приходять на землю й переслідують людей, які їх обра-
зили. Віра в Л. пов'язана з примітивними анімалістични-
ми уявленнями. їм присвячувалися лемурії, або поминан-
ня мертвих, які відзначалися вночі 9, 10, 11 травня. Щоб 
вигнати Л. з дому, батько родини повинен був уночі тричі 
помити руки, вийти босоніж і дев'ять разів кинути через 
плече чорні боби за кількістю членів сім'ї, кажучи, що 
цими бобами він спокутує провини — свої та своїх 
близьких. Запровадження лемуріїв пов'язане з привидом 
убитого Рема, який прийшов до Фустула та Акки Ларентії. 

ЛАРИ (Lares) — римські божества, які охороняли дім та 
сім'ю. Зображення Л. зберігалося в ларарії — спеціальній 



128 скрині чи ящику — поряд із пенатами. На честь Л. існу-
вало свято компіталій. 
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Лари, що танцюють. 
Фресковий розпис ларарія. Будинок Веттіїв. І ст. н. е. Помпеї 

ЛАТІН (Latinus) — у римській міфології син Фавна та німфи 
Маріки, цар Лаврента, або, за грецькою версією, син Одіс-
сея (або Телемаха) та Кірки, чоловік Амати, батько Лавінії, 
епонім латинян. Після загибелі в бою або зникнення Л. 
був освячений під ім'ям Юпітера Латіаріса. Його святи-
лище було розтащоване на Альбанській горі. Там щорічно 
проходило свято, під час якого здійснювалися жертвопри-
ношення. З Л. пов'язаний звичай піц час свята Лібера гой-
датися на гойдалках, які встановлювалися на перехрестях, 
щоб відщукати — на землі чи на небі — царя. 

ЛЕАНДР (Aeavepoc) — у грецькій міфології юнак із міста 
Абідоса (Мала Азія). Л. покохав жрицю храму Афродіти в 



Сесті — Геро, яка жила на протилежному березі Геллес- 129 
понту, й щоночі перепливав Геллеспонт, орієнтуючись на 
маяк, де Геро запалювала вогонь. Якось під час бурі маяк ' 
згас, і Л. розбився об скелі. Уранці хвилі прибили тіло 
юнака до берега. Побачивши його, Геро з розпачу кину- ^ ^ ^ 
лася в море. 

ЛЕТА (Лт̂ Єті) — у грецькій міфології дочка богині Epic, уособ-
лення забуття, на честь Л. називалася річка у підземному 
царстві. Померлі пили воду з річки й забували про своє 
життя на землі, тому вираз «канути в Лету» означає «піти °S 
з життя». S 

: t 
ЛЕТО (Лг|хс6) — у грецькій міфології дочка тітанів Коя і ^ 

Феби, яка народила від Зевса Аполлона та Артеміду. Л. — § 
божество малоазійського походження, тому не належала S 
до богів-олімпійців, а була лише однією з коханок Зевса, S 
за що її переслідувала Гера. За наказом Гери, жоден шма-
ток суші не міг надати притулок Л., яка мала народити 
близнюків, лише плавучий острів Делос (Астерія) нава-
жився на це за обіцянку богині збудувати там храм. Дев'ять 
днів страждала Л., тому що Гера не дозволяла з'явитися 
богині пологів Іліфії, але нарешті народилися спочатку 
Аполлон, а потім і Артеміда. 

ЛІБЕР (Liber) — у римській міфології бог вина та родючості, 
який ототожнювався з Дшнгсолі. Разом із культом Л. шану-
валося також божество жіночої статі Лібера—Лрозериша, 
яка ототожнювалася з грецькою Персефоною. Л., Лібері та 
Церері присвятили храм, який було збудовано в 493 р. до 
н.е. На їх честь 17 березня відбувалося свято з театралізо-
ваними виставами — лібералії. 

Л1БІТІНА (Libitina) — у римській міфології давньоіталійська 
богиня землі, з якої все народжується, до якої все повер-
тається. Л. шанували як богиню садів і виноградників, а 
також як богиню похорону. Л. ототожнювали з Прозер-
піною — богинею підземного царства та з Венерою — 
богинею родючості (Венера Л.). 

ЛІН (ALvoc) — у грецькій міфології син Аполлона й дочки 
аргоського царя Псамати, залишений матір'ю на вихован-
ня пастухам. Невдовзі його розірвали собаки й за це бог 

5 Антична література 



130 наслав на Аргос страшну Помсту, яка вбивала дітей. За 
іншою версією, Л. — син музи Уранії й онук Посейдона, 

^ ^ відомий музика й пісняр, суперник Аполлона, який його 
вбив через ревнощі. За іншим варіантом міфу, Л. був 

^ учителем Геракла співів; саме Геракл убив його за 
суворість. 

« 
о ЛУНА (Luna) — у римській міфології богиня нічного світла, 

Р н ототожнювалася з грецькою Селеною. Луна мала кілька 
святилищ на Палатинському й Авентинському пагорбах. 
Культ Л. був витіснений культом Діани. Пізніше з Л. 
пов'язували різні теорії астрології та демонології. 

ЛУПЕРКАЛІЇ (Lupercalia) — свято, що відбувалося 15 люто-
го на честь бога лісів і полів, опікуна пастухів Фавна 
(інакше Луперка). Під час Л. приносили в жертву цапів та 
кіз. Із шкур жертовних тварин жерці (луперки) вирізували 
паски, що звалися «фебруа» — звідси латинська назва 
місяця лютого — фебруарій. 

ЛЮЦІНА (Lucina) — у римській міфології одне з імен Юнони 
(Гери), опікунки шлюбу. Л. вшановували заміжні римські 
жінки, оскільки вважали, що вона опікується діто-
народженням і пологами. Юноні Л. присвячувалися матро-
налії, щорічне жіноче свято, яке відзначали 1 березня. Під 
час матроналій матері з немовлятами йшли до храму боги-
ні, прикрашали його квітами й вимолювали благословен-
ня для своїх дітей. Після пологів жінки приносили Л. 
подячні жертви. 

Л Ю Ц И Ф Е Р (Lucifer «ранкова зірка») — 1) поширене пріз-
висько багатьох богів, які опікувалися небесними світи-
лами — Діани, Еос та інших; 2) назва ранкової зірки — 
планети Венери як провісниці ранку. Л. вважався сином 
богині Еос і титана Астрая (Кафала). 
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МАЙЯ (Mala «годувальниця») — у грецькій міфології гірська jW^ 
німфа, найстарша із семи шеяд, дочка Атланта й Плейо-
ни, мати Гермеса, якого народила від Зевса. Разом із 
сестрами-плеядами згодом перетворилася на відповідне 
сузір'я. У римській міфології М. ототожнювалася з італій-
ською богинею Майєю (Майестою), опікункою родючої g 
землі, свято на честь якої відзначали 1 травня. Від імені 5 
богині походить у римському календарі назва місяця § 
травня (Majus). В епоху еллінізму М. вважали дружиною 
Вулкана і матір'ю Меркурія, ототожнювали з богинями f 
Бона деа і Фавною. = 

МАНИ (Manes) — у римській міфології боги підземного ^ 
світу, пізніше — душі померлих предків, яких вшанову-
вали як богів (dii parentum). На честь М. справляли свята 
померлих — паренталії, під час яких на Палатинському 
пагорбі відкривали вхід у підземелля (mundus), де в світі 
померлих, як вважали, мешкають М. Вони, на відміну від 
лемурів, були добрими богами, але з М. була пов'язана 
страшна підземна богиня Манія, яка насилала на людей 
божевілля. М. вшановувалися як охоронці гробниць, тому 
в республіканські часи узвичаїлося починати епітафії, 
звертаючись до М. з проханням дарувати померлому за-
гробне блаженство. Згодом М. ототожнювалися з парами 
та геніями й уважалися символом підземного царства. 

МАНІЯ (MavLa) — у грецькій міфології персоніфікація боже-
вілля. М. вважалася божественним покаранням людям за 
порушення встановлених законів і звичаїв. Храм М. був 
розташований на шляху з Аркадії до Мессенії, саме тут 
Орест був покараний безумством за вбивство матері. 

МАРС (Mars) — один із найдавніших богів у римській міфо-
логії, спочатку був богом — охоронцем громади, потім 
разом із Юпітером і Квіріном увійшов у тріаду найшано-
ваніших римських богів, вважався батьком Ромула, за-
сновником і охоронцем Рима. На честь М. називався в 
римлян перший місяць року — березень (Martius). М. 
виконував різноманітні функції: хтонічного божества 
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132 родючості й рослинності, бога дикої природи, суворого 
бога війни. Згодом М. почав ототожнюватися з грецьким 

. Аресом і став тільки богом війни. У Римі, на Марсовому 
полі, де було споруджено вівтар, а потім — храм М., 

5 відбувалися військові огляди та спортивні змагання, а 
також ритуальний очищувальний обряд (люстрація). Обо-
в'язковими атрибутами М. були спис і щит. Божествен-
ний щит М. упав із неба, його вважали запорукою непере-
можності римлян. За наказом царя Нуми Помпілія було 
виготовлено ще одинадцять подібних щитів, щоб вороги 
не змогли знайти й викрасти святиню. Охоронцями 
священних атрибутів були жерці салії, які під час свят на 
честь М. виносили щити й танцювали військовий танок. 

МАРСІЙ (Mapouag) — у грецькій міфології силен або сатір, 
який підібрав флейту, загублену Атеною, й досяг такої 
майстерності в грі, що викликав на змагання самого бога 
Аполлона. М. був переможений, а як покару за зухвалість 
Алоллон здер із нього шкіру, яка зберігалася у Келенах 
(Фрігія). Шкіра М. починала рухатися при звуках флейти 
й завмирала, коли лунали пісні на честь Аполлона. Ім'ям 
М. було назване джерело, а флейта була подарована богові 
Аполлону. 

МЕГЕРА (Меуаіра) — у грецькій міфології одна з трьох еріній, 
богинь помсти, сестра Алекто та Тісіфони. 

МЕДЕЯ (Міібєіа) — у фецькій міфології чаклунка, дочка 
колхідського царя Еета, онука Геліоса, дружина аргонавта 
Ясона, а потім — володаря Афін Егея. Міф про Медею є 
частиною циклу міфів про аргонавтів. М., покохавши 
вождя аргонавтів Ясона, приспала чарівним зіллям драко-
на, який охороняв руно, й допомогла здобути скарб. Разом 
із Ясоном і аргонавтами М. втекла з Колхіди. Щоб затри-
мати переслідування Еета, вона вбила свого молодшого 
брата Апсірта й частини його тіла кинула в море. Під час 
подорожі відбулось весілля Ясона і М. Після повернення 
аргонавтів до рідного міста Іолк М. допомогла Ясонові 
помститися царю Пелію, який убив його батька та брата, 
переконавши дочок старого царя, що поверне їхньому 
батькові молодість. Задля цього вона розрубала його на 
частини і зварила в казані. Після смерті царя новий пра-
витель, Пеліїв син Акаст, який був під час подорожі серед 
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аргонавтів, вигнав Ясона і М. з Іолка. Вони оселилися у 133 
місті Коринф, де в них народилося двоє синів. Невдово-
лений своїм життям Ясон вирішив одружитися вдруге з 
дочкою коринфського царя Креонта Главкою (Креусою). 
Палаючи помстою, М. вбила своїх дітей, а нареченій по-
дарувала просякнуте отрутою вбрання, надівши яке, Главка | | 
згоріла разом із батьком, який намагався її врятувати. 
Помстившися, М. зникла на колісниці з крилатими кінь-
ми (драконами). Продовження міфу про М. пов'язане з 
міфічним циклом про героя Тесея. Після втечі з Коринфа 
М. оселилася в Афінах, де стала дружиною Егея й наро-
дила йому сина Меда. Коли в Афіни повернувся Тесей, | 
головний спадкоємець, якого спочатку батько не впізнав, § 
М. спробувала отруїти прибульця, але злочин було роз- ^ 
крито, й М. вигнали з Афін. М. з сином повернулася до 2 
Колхіди, де здобула царську владу для свого сина (за і 
іншою версією — батька Еета). Далі М. було перенесено 
на острів блаженних, де вона стала дружиною Ахілла. Образ 
М. знаходимо в грецькій літературі, спочатку в Піндара, а 
потім у Евріпіда (однойменна трагедія), й у римській 
літературі — у Сенеки (трагедія «Медея»). 

МЕДУЗА (МЙоиоа «повелителька») — у грецькій міфології 
найстарша з трьох сестер Горгон, погляд якої перетворю-
вав усе живе на камінь. М. була смертною, і, за порадою 
Атени, Персей переміг Горгону, дивлячись у мідний щит. 
Голову мертвої М. він подарував Атені, а з тулуба М. 
з'явилися на світ Пегас і Хрисаор. 

МЕЗЕНТІЙ, Мезенцій (Mezentius) — у римській міфології 
цар етруського міста Цере, жорстокий тиран, який був 
вигнаний, бо вважався ворогом богів і вимагав, щоб йому 
приносили призначені богам перші плоди врожаю. Після 
вигнання втік до Турна, царя племені рутулів, воював 
проти Енея, у двобої з яким і загинув. 

МЕЛЕАГР (MeXeaypot;) — у грецькій міфології син калідон-
ського царя Ойнея та Аптеї, вбив калідонського вепра й 
подарував його коханій Аталанті, яка була на полюванні, 
чим викликав незадоволення матері та її братів. Під час 
сварки М. убив своїх дядьків, а потім сам загинув, коли 
мати кинула в полум'я головешку, від якої залежало 
життя М. (оракул провістив, що коли вона догорить, М. 
помре, і мати її сховала). 



134 МЕЛЬПОМЕНА (MeXiroiievri) — у грецькій міфології муза 
трагедії, одна з дев'яти дочок Зевса та Мнемосіни. 

М Е М Н О Н (Menvuv) — у грецькій міфології ефіопський цар, 
^ син Еос і Тітона, союзник троянців у Троянській війні. 
^ Після загибелі Гектара М. вступає у двобій з Аяксом, потім 
ел убиває Антілоха. М. загинув від руки Ахіма, якому до-
® поміг Зевс, а мати М. отримує дозвіл поховати тіло сина 

на батьківщині, в Ефіопії. 

МЕНАДИ (Maiva6ei; «шалені») — у грецькій міфології супут-
ниці бога Діоніса, або Вакха {вакханки), які брали участь 
у святкових процесіях. М. були вдягнені в оленячі шкури 
й прикрашені виноградним листям і плющем, у руках 
тримали тірси (палиці, обвиті виноградною лозою та 
плющем). 

МЕНЕЛАЙ (MeveXaoi;) — у грецькій міфології молодший брат 
Агамемнона, син мікенського царя Атрея (Атрід), чоловік 
Єлени, володар Спарти, яку отримав після одруження від 
тестя Тіндарея. Після викрадення Єлени Парісом разом із 
грецьким військом, яке очолив Агамемнон, вирушив на 
здобуття Трої, уславився тим, що відбив у ворогів тіло 
Патрокла й був серед воїнів, які сховалися в дерев'яному 
коні. Після примирення з Єленою вирушив додому, але 
через бурю потрапив до Єгипту, тому до Спарти повер-
нувся через сім років. Від шлюбу з Єленою мав дочку 
Герміону. 

МЕНЕТІЙ (MevoiTLoc) — у грецькій міфології син тітана 
Іапета та океаніди Клімени, брат Прометея, Атланта та 
Епіметея. За надзвичайну силу й жорстокість Зевс під час 
титаномахії вразив М. блискавкою і скинув у Тартар. 

МЕНТОР (Mevtwp) — у грецькій міфології друг Одіссея, який 
опікував його сина Телемаха та інших членів родини після 
того, як Одіссей відплив до Трої. В образі М. з'являлася 
Атена, щоб дати пораду. Переносно М. — учитель. 

МЕРКУРІЙ (Mercurius) — у римській міфології бог торгівлі, 
прибутку та купців, пізніше ототожнювався з Гермесом, 
вважався вісником богів, тому зображувався з жезлом 
(кадуцеєм) у руці, в крилатому шоломі. 
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МЕТІДА, Метіс (Міітк; «думка») — у грецькій міфології 135 
океаніда, дочка Океана та Тефіди, богиня мудрості, перша 
дружина Зевса. Зевс проковтнув її вагітну, коли дізнався 
від Геїга Урана, що син, народжений М., позбавить його 
влади. Після цього з голови Зевса народилася мудра 
Атена. 

S 
МЩАС (Мібас) — у грецькій міфології син Гордія, цар Фрігії, 

відомий своїм багатством. Він примусом утримував під-
пилого Стена. За його звільнення Діоніс виконав бажан-
ня М.: усе, чого він торкався, перетворювалося на золото. ® 
На жаль, золотом ставали навіть їжа й питво. Щоб не ® 
вмерти з голоду, М. попросив звільнити його від чар, і, за 
наказом Діоніса, викупався в джерелі Пактол, яке стало 
золотоносним. Аполлон нагородив М. ослячими вухами за 
те, що під час музичного змагання між Аполлоном, який | 
грав на кітарі (лірі), та Паном, який грав на сопілці, < 
визнав переможцем Пана. М. ховав вуха під фригійським 
ковпаком, але його перукар не зберіг таємницю: він 
викопав ямку в землі й прощепотів: «У царя М. ослячі 
вуха», а потім ямку закопав. На цьому місці виріс очерет, 
який шелестом розповів таємницю. 

МШЕРВА (Minerva) — у римській міфології покровителька 
мистецтв і ремесла, богиня, яка разом із Юпітером і Юно-
ною увійшла у капітолійську тріаду, пізніше почала ото-
тожнюватися з грецькою Атеною. У 207 до н.е. була 
заснована колегія письменників і акторів, які збиралися в 
храмі богині М. на Авентинському пагорбі. М. була також 
опікункою музик, лікарів і вчителів. 

МІНОС (Mlvwc) — у грецькій міфології володар Крита, один 
із трьох синів (його брати — Сарпедон і Радамант) Зевса 
та Европи, народжених нею на острові, чоловік Пасіфаї 
(дочка бога Геліоса), яка народила від бика Мінотавра. За 
наказом М. Дедал збудував для потвори лабіринт. Син М. 
і Пасіфаї Андрогей був убитий на змаганнях в Афінах, 
тому раз на 9 років афіняни посилали М. данину — 
семеро юнаків і дівчат, яких з'їдав Мінотавр. Дочка М. 
Аріадна допомогла Тесею вбити Мінотавра, друга дочка 
М., Федра, згодом стала дружиною Тесея. М. вбили на 
острові Сицилія, де переховувався Дедал, дочки царя Ко-



136 кала, коли він намагався повернути Дедала до себе. В Аїді 
М. разом із Еаком і Радамантом став суддею. 

МІНОТАВР (MivcoTabpog «бик Міноса») — у грецькій міфо-
логії потвора з бичачою головою та чоловічим тулубом, 
якого народила від посейдонового бика (або самого Посей-

^ дона) Пасіфая, дружина критського царя Міноса. М. жив 
О у лабіринті, збудованому Дедалом, де його вбив герой Тесей. 

Ш 
М І Ф (цибос «слово, розповідь») — форма суспільної свідо-

мості, спосіб образного, художньо-фантастичного відобра-
ження дійсності, характерний для людей ранніх стадій 
суспільного розвитку, первісна форма духовної культури 
людства. М. виник як результат олюднення навколиш-
нього світу, коли вся жива та нежива природа наділялася 
людськими рисами, думками, почуттями, бажаннями. 
Персоніфікація надприродних сил призвела до появи богів 
і героїв, а також до виникнення культових дій та обрядів, 
на яких ґрунтуються різні релігії. М. і культ пов'язані між 
собою як теорія та практика, скажімо, у давньому Римі 
надавали перевагу культовим діям, а в Греції переважала 
міфотворчість. М. вивчає наука міфологія, яку інколи 
розуміють як сукупність міфів. 

МІФОЛОГІЯ (ііибоЯоуіа) — 1) сукупність міфів того чи 
іншого народу чи народів, наприклад, антична міфологія 
об'єднує міфи давніх феків і римлян; 2) наука, яка вивчає 
міфи, а саме: їхнє походження, зміст, поширення та 
літературні трансформації. Міфологія класифікує міфи за: 
х р о н о л о г і ч н и м ( і с т о р и ч н и м ) принципом: від 
найдавніших міфів архаїчного періоду, пов'язаних із пану-
ванням матріархату, та божествами, які походили від Геї 
(Землі), до класичних міфів періоду патріахату, центром 
яких є олімпійська сім'я на чолі з Зевсом; від героїчних 
міфів класичного періоду до епічної архаїки та руйнації 
світу олімпійської міфології у міфах післякласичного 
періоду; т е м а т и к о ю : космогонічні (про походження 
світу), антропогонічні (про виникнення людей), етіологіч-
ні (про причини природних явиш), астральні (про поход-
ження зірок), календарні (про зміну пір року та сезонні 
явища), героїчні (про народження героїв та їхні подвиги) 
та інші; ф о р м о ю міфологічного світогляду: від фети-
шизму й анімізму до антропоморфізму й героїзму; п о -
х о д ж е н н я м : фецькі, італійські, малоазійські, етруські 



та інші. Міф — складне синкретичне явище, де поєдна-
лися напластування різних історичних епох, які О. Ф. Ло-
сєв визначив як р у д и м е н т и (залишки минулих часів) і 
ф е р м е н т и (паростки нового, елементи майбутнього в 
минулому). 

МНЕМОСІНА, Мнемозіна (Mvrnioouvri) — У грецькій міфо-
логії тітаніда, богиня пам'яті, дочка Геї та Урана. М. 
народила від Зевса дев'ять дочок — Муз. 

М О Й Р И (МоСраї «доля») — у фецькій міфології богині долі, 
які визначали термін людського життя, дочки Зевса та 
Теміс (Феміди), або, за Платоном, дочки богині немину-
чості Ананке. Найвідоміші три М.: Клото («прядильниця») 
пряла нитку людського життя, Лахесіс («та, що витягує 
жереб») визначала долю людини, Атропос («невідворот-
на») обривала нитку життя. У римській міфології М. від-
повідали парки. 

МОРФЕЙ (Морфеи;) — у грецькій міфології крилатий бог 
сновидінь, один із синів Гіпноса (бога сну), який являвся 
людям у різних формах і образах. 

МУЗИ (МоїГоас «ті, що мислять») — у грецькій міфології по-
кровительки поезії, мистецтва, науки, дочки Зевса та Мне-
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138 мосіни (богині пам'яті). Відомі три архаїчні М.: Мелета 
(«досвідченість»), Мнема («пам'ять»), Аойда («пісня») та 

; дев'ять олімпійських М., які спочатку мали оспівувати всі 
покоління богів, в епоху еллінізму за ними закріпилися 

^ нові функції та обов'язкові атрибути: Калліопа — М. епіч-
ної поезії — із сувоєм і паличкою (стилем) для письма, 

бб Каіо — М. історії з такими самими атрибутами, Мельпо-
О мена — М. трагедії з трагічною маскою та вінком із 

МЦ плюща, Евтерпа — М. ліричної поезії з сопиікою, Ерато — 
М. любовної поезії з лірою, Полігімнія (Полімнія) — М. 
гімнів, Терпсіхора — М. танців із лірою та плектром (па-
личка для гри на струнних музичних інструментах). Талія — 
М. комедії з комічною маскою, Уранія — М. астрономії з 
небесною сферою та циркулем. М. супроводжували Апол-
лона, якого називали Мусагетом («той, що веде М.») 

МУСЕЙОН (Mouoeiov «місце перебування муз») — спочатку 
місце, присвячене музам, а потім спеціальна наукова 
установа, створена в місті Александрії, де розробляли 
фшологічні проблеми, вели дослідження в галузі астро-
номії, математики, ботаніки та зоології. До складу М. 
входила також славетна Александрійська бібліотека. 

НАВСІКАЯ, Навзікая (NauoiKcta) — у грецькій міфології дочка 
царя феаків Алкіноя та Арети, яка знайшла на березі моря 
Одіссея, коли той спав, врятувавшися після бурі. Н. 
наказала дати Одіссеєві чистий одяг і нагодувати, пока-
зала йому шлях до палацу Алкіноя, навчила, як здобути 
цареву допомогу, щоб повернутися додому. За іншим 
варіантом міфу, після смерті Одіссея на острів феаків 
потрапив його син Телемах, там він одружився з Н. 

НАРКІС, Нарцис (NapKiooog) — у грецькій міфології 
вродливий юнак, син річкового бога Кефіса та німфи 
Ліріопи, що був байдужим до всіх. Коли він відмовив у 
коханні німфі Ехо, яка страждала так, що від неї зали-
шився тільки голос, богиня правосуддя Немесіда вирішила 
покарати його: Н. побачив у джерельній воді своє обличчя 
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й відразу закохався, кохання було таким сильним, що він 139 
умер від любові до себе, а на місці його смерті виросла 
квітка, яку назвали його іменем. ''І 

НАЯДИ (NaXag) — у грецькій міфології німфи джерел, струм-
ків та інших водоймищ, які вважалися численними на-
щадками Океани та Тетії (Тефіди). Н. — давні божества, \ 
опікунки цілющої води, яка очищувала й навіть дарувала 
безсмертя людям, тому купання в річках і озерах було 
поширеним засобом лікування різних хвороб. 

•н 
НЕМЕСЩА, Немезіда (Кецеоіі; «розподіл») — у грецькій міфо- S. 

логії богиня помсти, відома також як Адрастея («неми- ^ 
нуча»), близька за функціями до богині Діке (справедли- "і 
вості), дочка Нікти (богині ночі). Н. слідкувала за спра- g 
ведливим розподілом життєвих цінностей і карала за 
порушення законів та надмірну пиху. За однією з версій 
міфу, Н. народила від Зевса Єлену, найвродливішу з жінок, 
яка була причиною Троянської війни, та уособлювала ідею 
помсти богів людському родові. У Римі Н. вшановували 
солдати й гладіатори, зображували її з терезами, мечем, 
батогом у руці, інколи — з крилами. 

НЕОПТОЛЕМ (МботттоХецос) — у грецькій міфології син 
Деїдалії й Ахілла, чоловік Герміони. Згідно з пророцтвом 
оракула, участь Н. у Троянській війні була запорукою пере-
моги ахейців. Н. був серед тих, хто сховався в дерев'яному 
коні, й вирізнявся особливою жорстокістю: убив Пріама, 
його дочку Поліксену, віддав у рабство Андромаху. Н. 
загинув під час подорожі у Дельфи. Інший образ Н. 
змальовує Софокл у трагедії «Філоктет», де Н. — шляхет-
ний юнак, який понад усе цінує закони честі. 

НЕПТУН (Neptunus) — у римській міфології один із найдав-
ніших богів, пов'язаних із морем і водою, ототожнювався 
з грецьким Посейдоном, тому називався «кінним», вва-
жався покровителем стану вершників. На честь Н. справ-
ляли традиційне свято — нептуналії. 

НЕРЕЇДИ (NTipdi;) — у грецькій міфології морські німфи, 
п'ятдесят дочок морського бога Нерея та океаніди Доріди; 
найвідоміші серед них: Амфітрита — дружина Посейдона, 
Галатея, в яку закохався Поліфем, Тетіс (Фетіда) — мати 
Ахіляа. 



140 НЕСС (Neoooc) — у грецькій міфології один із кентаврів, 
відомий своєю підступністю, який намагався заволодіти 

^ Деянірою, дружиною Геракла, але був убитий його стрілою. 
Щоб помститися, Н. вмираючи порадив Деянірі зібрати 
його кров, яка нібито може повернути любов Геракла. 

^ Коли Деяніра дізналася про те, що Геракл знову збира-
W ється одружуватись, вона подарувала йому смертоносний 

^ хітон, змочений кров'ю Н. 

НЕСТОР (NeoTup) — у фецькій міфології цар Пілоса, один із 
дванадцяти синів Нелея, лише він залишився живим після 
війни з Гераклом. Гомер в «Іліаді» та «Одіссеї» розповідає, 
що Н. брав участь у Троянській війні разом із синами Анті-
лохом і Фрасімедом, був найстаршим і наймудрішим 
серед ахейців, до його порад прислухалися грецькі вожді. 
Він цілим і здоровим повернувся на батьківщину після 
перемоги. У минулому Н. був учасником битви між лапі-
фами й кентаврами, а за деякими джерелами, навіть подо-
рожував разом з аргонавтами. 

HIKE, Ніка (Нікг) «перемога») — у грецькій міфології богиня 
перемоги, дочка Палланта й океаніди Стікс, її сестри — 
Влада, Міць і Заздрість. Маленьку крилату Н. як обов'яз-
ковий атрибут завжди тримають у руках Зевс та Атена. На 
афінському акрополі був споруджений храм Н., Гі 
римський відповідник — Вікторія. 

НІКТА, Нікс (Nij5, NuKTOi; «ніч») — у грецькій міфології 
божество ночі, яке протистоїть Гемере (лідера «день»). Н. — 
одна з першопотенцій, які утворили світ, від неї походять 
Танатос (Смерть), Гіпнос (Сон), мойри (богині долі), Не-
месіда (богиня помсти) тощо. Н. живе в глибинах 
Тартару, де зустрічаються Н. і День. 

Н І М Ф И (Миі̂ фаі «діви») — у грецькій міфології божества 
природи, її живильних, родючих сил, інколи вважалися 
дочками Зевса, деякі з них смертні. Залежно від місця 
перебування розрізняють Н. морів, річок, джерел (океа-
ніди, нереїди, наяди), озер і боліт (лімнади), гір (орестіади 
або ореади), дерев {дріади), гаїв (альсеїди). Головними Н. 
вважалися водяні. Від шлюбів Н. і богів (Зевс і Тетіс) 
народжувались боги й герої. Н. володіли таємницями 
життя і смерті, зцілювали й передбачали майбутнє. 
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142 НІОБА (Ni,6pr|) — у грецькій міфології дочка Тантала, дру-
жина царя Фів Амфіона. Н. дуже пишалася своїми дітьми, 

^ яких, за Евртдом, мала чотирнадцять (сім синів і сім 
дочок), за Гесіодом і Піндаром — двадцять (десять синів і 
десять дочок), тому насміхалася над богинею Лето, яка 
мала лише двох дітей: Аполлона та Артеміду. Ображені за 
матір, Аполлон і Артеміда вбили стрілами дітей Н., а вона 
скам'яніла від горя й перетворилася на скелю, з якої весь 
час точилися сльози. 

НУМІТОР (Numitor) — у римській міфології цар Альби 
Лонги, батько Реї Сільвії, який був позбавлений царської 
влади своїм братом Амулієм. Через деякий час онуки Н. 
Ромул і Рем убили Амулія й повернули владу дідові. 

ОДІССЕЙ (Обиооеис;), УЛІСС (Ulixes) — у грецькій міфології 
син Лаерта й Антіклеї, цар острова Ітаки, один із 
головних героїв троянського циклу міфів, оспіваний 
Гомером у поемах «Іліада» й «Одіссея», вособлення муд-
рості, розважності, практицизму та спритності, які він 
успадкував від свого предка Гермеса. О. — новий тип інте-
лектуального героя, якого Гомер показав у різних виявах: 
сміливий мандрівник, досвідчений мореплавець, хоробрий 
воїн, красномовний дипломат, чоловік і батько. Доля О. 
сповнена драматичних колізій, здолати які йому допомагає 
втручання великих Олімпійських богів, насамперед Атени, 
але він здатний і самостійно визначати свій життєвий 
шлях, тому О. після двадцяти років поневірянь поверта-
ється на батьківш,ину до вірної дружини Пенелот та сина 
Телемаха. О. — багатостраждальний блукач і улюбленець 
богів, який водночас належить двом світам — реальному, 
де кохають, живуть і вмирають люди, й казковому, де 
панують міфологічні образи. До реального світу належать 
події десятирічної Троянської війни («Іліада»), під час якої 
О. вирізнявся особливою кмітливістю та воєнною хит-
рістю: разом із Діомедом він захопив у полон троянського 
розвідника Долона й викрав із храму Атени священний 



Палладій (статуя богині), що було обов'язковою умовою 143 
перемоги ахейців; разом із Аяксом відбив у ворогів тіло 
загиблого Ахілла й отримав його зброю; він вигадав ' ' 
Троянського коня — дотепний спосіб захопити Трою. У 
казковий світ О. поринає під час своєї десятирічної подо-
рожі додому («Одіссея»): він побував у кіконів і лотофагів, 
у кіклопа Поліфема та у велетнів-людожерів, проплив повз 
Скіллу й Харібду, не піддався чарам солодкозвучних сирен l i f 
та закоханої Каліпсо, залишив благодатну країну феаків і 
розчаровану рятівницю Навсікаю. Зібравши всю свою муж- g 
ність і витримку, О. утік із полону казкового світу потвор 5 
і дивних принад, щоб повернутися знов у світ реальний — § 
на рідний острів Ітака, де, разом із дорослим сином Теле- § 
махом, переміг численних претендентів на шлюб із його ^ 
дружиною й залишився мирно царювати. Згодом О. ви- = 
падково загинув у поєдинку зі своїм сином Телегоном (син | 
О. та чаклунки Кірки), який прибув на острів, щоб роз- ^ 
шукати батька. У післягомерівській міфології О. інколи 
вважався сином Сісіфа. 

ОКЕАН ("Окєаубс) — у фецькій міфології божество одно-
йменної річки, яка омиває землю та є початком усіх мор-
ських течій, річок і джерел, за Гесіодом — тітан, най-
старший син Урана та Геї, брат і чоловік Тетії, з якою 
народив три тисячі дочок — океанід і стільки ж синів — 
річкових потоків. О. не брав участі в тітаномахії, тому 
зберіг свою владу й прихильність Зевса. Першою дру-
жиною Зевса була мудра Метіс, дочка О. У космогонічних 
міфах (про походження світу) О. символізує стихію, по-
в'язану з хаосом, із якої виникла земля. 

ОЛІМП ("ОХі)|лгос) — у грецькій міфології гора на півночі 
Фессалії, де мешкали боги, символ верховної влади ново-
го покоління олімпійських богів, які перемогли тітанів. На 
О. було розташовано палаци Зевса та інших богів-олім-
пійців, збудовані Гефестом. О. ототожнювався з небом, а 
його мешканців називали небожителями. 

ОЛІМПІЙСЬКІ БОГИ — у грецькій міфології дванадцять 
найвідоміших богів молодшого покоління, які після пере-
моги над тітанами, Тітоном і гігантами оселилися на горі 
Олімп, утворивши патріархальну сім'ю на чолі із Зевсом. До 
богів-олімпійців належав сам Зевс — верховний бог, 



144 батько богів і людей, а також його найближчі родичі та 
нащадки: сестри — Гера (дружина Зевса, покровителька 

- І родини й шлюбу), Деметра (богиня родючості) й Гестія 
(богиня домашнього вогнища), брати Посейдон (бог морів) 
і Аїд (володар підземного царства), діти — Атена (богиня 
мудрості, наук, військової перемоги), Афродіта (богиня 

Л кохання та вроди), Аполлон (опікун мистецтв і Муз), Арте-
О міда (богиня мисливства, опікунка лісів і звірів), Гефест 

& (бог вогню та ковальства), Арес (бог війни). Інколи замість 
братів Зевса до олімпійців зараховували його синів Герме-
са (вісник богів, бог торгівлі й ремісництва) та Діоніса (бог 
родючості, виноградарства й вина). 

ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ (оі 'OA.ujiuiKoi аусЗі̂ ес)— найзначніші 
серед загальногрецьких ігор, які відбувалися на честь Зевса 
влітку раз на чотири роки у священній області Олімпія 
(Пелопоннес). Історія О. і. розпочалася в догомерівські 
часи, а засновниками їх, за різними джерелами, вважа-
лися: Пелопс, який хитрістю переміг царя Еліди Еномая, 
сам Зевс, який поборов Кроноса на березі річки Алтей, 
герой Геракл, син Зевса. Традиційна дата заснування О. і. — 
776 р. до н. е. — була визначена після реконструкції спис-
ку переможців — олімпіоніків, головною нагородою яких 
був вінок із оливної гілки. Збільшення кількості грецьких 
полісів — учасників ігор, поширення програми спортив-
них змагань у 708 р. до н.е. (атлетичні: п'ятиборство — 
біг, кидання диска, списа, стрибки в довжину, боротьба — 
кулачний бій, панкратій, крім того, кінні змагання; пере-
гони колісниць, верхогони), подовження їхнього терміну 
до п'яти днів, перетворили о . і. на найвидатнішу, уні-
кальну подію в спортивному й культурному житті Греції. 
Під час змагань панував священний мир, лише вільні 
елліни, правні громадяни, не заплямовані кров'ю вбивства, 
мали право брати участь у змаганнях і бути глядачами. 
Крім дорослих чоловіків, змагалися також юнаки віком до 
18 років, жінкам заборонялося відвідувати змагання. 

ОМФАЛ (оцфаХос «пуп») — давній культовий об'єкт (фетиш) 
у вигляді напівкруглої кам'яної брили, яка у період 
пізньої Античності вважалася центром («пупом») землі. О. 
був присвячений богові Аполлону і зберігався у Дельфах, 
символізував найдавніші антропоморфні уявлення про 
богів. За однією версією, саме цей камінь дала про-



ковтнути Кроносу Рея замість новонародженого Зевса, за 145 
іншою — це був пуп самого Зевса. 

ОМФАЛА ('Оцфаїті) — У грецькііі міфології цариця Лідії, 
вдова Тмола, до якої за наказом дельфійського оракула 
потрапив на рік у рабство Геракл за вбивство Іфіта (одно-
го з аргонавтів). О. вдягала шкуру Немейського лева, а 
Геракла примушувала носити жіночий одяг і виконувати 
разом зі служницями хатню роботу. О. вважалася дружи-
ною Геракла й матір'ю його сина Лама. 

ОРАКУЛ (oraculum) — місце, переважно в святилищі, де 
можна було отримати відповідь від божества на будь-яке 
запитання, а також саме пророкування у вигляді вислову, 
жеребу, чудесного знамення. Більшість відомих О. нале-
жала богові Аполлону, який мав хист передбачення й про-
рокування. Зв'язок між людьми та божеством здійсню-
вали жерці, які отримували й у завуальованій формі тлу-
мачили божественну відповідь. Найвідомішим був Дель-
фійський О., який давав поради щодо культових питань, 
законодавства, політичних подій. Волю богів спочатку 
проголошувала Пітія (жриця-віщунка), а потім у віршо-
ваній формі Гі пророцтво сповіщав жрець. 

ОРЕСТ ('Ореотгіс) — у грецькій міфології син Агамемнона і 
Кпітемнестри, брат Хрісотеміди, Іфігенії та Електри. 
Після вбивства Клітемнестрою батька О. він виховувався 
своїм дядьком царем Строфієм разом із Піладом, сином 
Строфія й другом О. За наказом Дельфійського оракула 
О. разом з Електрою помстився матері за смерть батька, 
але й сам був покараний божевіллям, яке наслали на 
нього ерінії (богині помсти). За версією Есхіла, О. отримав 
від Аполлона пораду звернутися по допомогу до Атени 
Паллади, яка скликала на засідання суду афінських ста-
рійшин і домоглася виправдання О. За іншим варіантом 
міфу {Евріпід, «Іфігенія в Тавриді»), О. з допомогою Іфі-
генії для свого виправдання привіз із Тавриди дерев'яне 
зображення Артеміди. За Аполлодором, О. царював після 
Менелая в Спарті й був одружений з Герміоною. Міф про 
О. символізує перехід суспільства від матріархату до 
патріархату та відмову від законів кровної помсти. Сюжет 
міфу був використаний грецькими драматургами Есхілом 



146 («Орестея»), Софоклом («Електра»), Евріпідом («Орест», 
«Електра», «Іфігенія в Тавриді»), 

ОРК (Orcus) — у римській міфології бог підземного царства, 
Щ володар мертвих, ототожнювався з грецьким Аїдом, інко-

ли символізував саме царство мертвих. 

ф ОРФЕЙ (Орфеиі;) — у грецькій міфології син музи Калліопи та 
2 ц річкового бога Еагра (чи Аполлона), фракійський співець і 

музикант, який підкоряв своїм мистецтвом не тільки 
людей, а й природу. О. брав участь у поході аргонавтів, 
його музика заспокоювала морські хвилі й допомагала 
долати труднощі. Дружина О. Еврідіка раптово померла 
від укусу змії. Щоб повернути її, О. вирушив в Аїд, 
піцземне царство мертвих, де своєю грою зачарував пса 
Кербера, еріній, підземного володаря Аїда та його дружину 
Персефону. Аїд погодився повернути Евріціку на землю з 
певною умовою: не озиратися, аж поки подружжя не 
стане на поріг своєї домівки. Але нетерплячий О. пору-
шив його заборону, озирнувся на дружину й утратив її 
назавжди. О. поважав бога Геліоса — Аполлона більше, 
ніж Діоніса, й після втрати Еврідіки цурався жінок; за це 
його розірвали шалені вакханки {менади). Частини тіла О. 
зібрали й поховали музи, а вакханки були покарані за 
наказом Діоніса й перетворені на дерева (Овідій). Міф про 
О. був дуже поширений в античні часи. 

ПЛЛАМЕД (ПаА.ац'пбгід) — у грецькій міфології син царя 
Навплія та Клімени (Гесіони), вважався винахідником 
алфавіту та цифр, мір довжини та ваги, системи літочис-
лення; він навчив людей спостерігати за зірками й визна-
чати курс кораблів, винайшов гру в шашки та кості. П. 
викрив вигадане божевілля Одіссея, який намагався таким 
чином уникнути участі в Троянській війні. Згодом Одіссей 
помстився П., звинувативши його в корисливій змові з 
царем Пріамом; доказом зради було золото й лист від 
Пріама, підкинуті за наказом Одіссея. П. побили камін-
ням як зрадника або, за іншим варіантом міфу, він був 



убитий Одіссеєм і Діомедом. Цар Навплій помстився гре- 147 
кам за смерть сина після їхнього повернення додому. 
Горгій написав «Промову на захист П.» («Апологія П.»). 

ПАЛШУР (Palinurus) — у римській міфології супутник і 
керманич Енея, один із героїв «Енеїди» Вергілія. Венера 
попередила Енея, який із супутниками відплив із Сицилії, 
що плавання буде успішним, якщо загине хтось із троян-
ців. П., коли стояв біля керма, задрімав і впав у воду, 
хвилі викотили його на берег, але тут його схопили й 
убили місцеві жителі. Еней у підземному царстві побачив 
тінь П., яку відмовлявся перевезти через річку Стікс 
Харон, бо тіло П. було непоховане. Еней поховав П., а 
мис на честь загиблого героя дістав назву П. 

ПАЛЛАДІЙ (palladium) — давнє зображення озброєної боги-
ні Лтени Паллади зі щитом і списом у руці, захисниці 
міста, від якої залежала його доля та міць. В Афінах П. 
зберігався в скарбниці Акрополя. Найвідоміший П. Трої, 
який, вважали, був небесного походження. Діомед та Одіс-
сей викрали його, забезпечивши в такий спосіб падіння 
Трої. Еней привіз П. у Рим, де він мав зберігатися в храмі 
Вести (богиня домашнього вогнища). 

ПАЛЛАС, Паллант (ІІаЯ.А,а(;) — у грецькій міфології син тітана 
Крія та Еврібії, чоловік океаніди Стікс, від шлюбу з якою 
народилися богиня Ніке («Перемога») та Гі сестри Сила, 
Міць і Заздрість. У римській міфології П. — один із героїв 
«Енеїди» Вергілія, син Евандра, який бився на боці Енея й 
загинув у поєдинку з Турном. 

ПАН (Пау «все») — у грецькій міфології лісове божество, 
покровитель пастухів, худоби, лісів і гаїв, син Гермеса та 
німфи Дріопи (варіант — Пенелопи), народився в Аркадії. 
Через потворний вигляд — напівлюдина на цапиних 
ногах, із рогами та бородою — від П. відмовилась наля-
кана Дріопа. Гермес відніс маленького П. на Олімп, де він 
своїм виглядом розвеселив усіх богів-олімпійців і за це 
отримав ім'я П. Разом із силенами та сатірами П. — 
постійний супутник бога Діоніса, прихильник вина та 
веселощів, завжди закоханий у німф. Вважалося, що П. 
першим зробив з очерету сопілку (сирінгу), названу на 
честь німфи Сірінги, яка від страху перед залицяннями П. 

ж у 



148 перетворилася на очерет. П. зачаровував своєю грою на 
сопілці й навіть змагався в майстерності з богом Апол-

^ лоном. Цар Мідас визнав П. переможцем, тому розлючений 
Аполлон перетворив вуха царя на ослячі. П. як божество 

З стихійних сил природи насилав на людей жах (звідси 
вирази «панічний страх» і «паніка»). За легендою, він 
з'явився перед Марафонською битвою, щоб допомогти 
грекам здобути перемогу над ворогом, викликавши паніч-
ний страх у персів. 

ПАНДОРА (IIav6wpa «всім обдарована») — у грецькій міфо-
логії перша жінка, створена Атеною й Гефестом за нака-
зом Зевса. П. була помстою Зевса людям за вогонь, який 
Прометей викрав для них у богів. Гефест зліпив П. із 
землі та води й наділив її оманливою душею, Атена пода-
рувала їй сріблясте вбрання й уквітчала золотим вінцем. 
За іншою версією (Гесіод), П. отримала все від харіт: 
сміливість, лукавство, дивовижну вроду; боги назвали її 
П., як щедро обдаровану всім. П. стала дружиною необач-
ливого Епіметея. Хоча Прометей попереджав брата не 
приймати подарунків від Зевса, П. не втрималась і від-
крила подаровану богами посудину (звідси вираз «скринь-
ка П.»), з якої всі людські лиха, хвороби, напасті пошири-
лися світом, лише безкрила надія залишилася, тому що П. 
встигла опустити покривку. Дочка П. й Епіметея — Пірра 
та син Прометея — Девкаліон одружилися й були врято-
вані богами під час потопу. 

ПАНТЕОН (Пауббіоу «храм, присвячений усім богам») — 
єдиний класичний храм, який зберігся в Римі до наших 
часів. П. був споруджений у 27 році до н.е. Агріппою, про 
що свідчить напис на фронтоні. Спочатку храм був при-
свячений богам роду Юліїв {Юпітер, Марс, герой Еней та 
інші), але його дотла знищила велика пожежа в 80 р. н. е. 
Лише в 115—125 pp. н. е. П. було відновлено імператором 
Адріаном у вигляді ротонди (споруда циліндричної фор-
ми) з отвором («оком») для освітлення посередині напів-
сферичної бані (діаметр 43,4 м). Портик П. прикрашають 
16 монолітних колон із сірого граніту, жовті мармурові 
колони підтримують баню храму зсередини. Центральне 
приміщення має сім ніш, де раніше були розташовані 
статуї богів, Юлія Цезаря, імператора Августа й самого 
Агріппи. У VII ст. н.е. П. перейшов у власність папи рим-
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ського і став християнською церквою, з цього часу храм 149 
перетворюється на мавзолей — місце для поховання коро-
нованих осіб і найвидатніших діячів італійського мистецт- " "ь* ' 
ва (Рафаель). У переносному значенні пантеон — «зібрання 
всіх богів», «місце поховання чи сукупність видатних осіб». 

ПАРІС (Парк;) — у грецькій міфології син троянського царя V. 
Пріама й цариці Гекаби, якому було напророковано спри- і / . 
чинити майбутню загибель Трої. Щоб уникнути жахливого 
віщування, новонародженого П. батько Пріст наказав 
залишити на горі їда, але немовля знайшов і врятував 
пастух, назвавши його П. Юнак випасав царську отару й | 
одного разу захистив її від нападу розбійників, отримавши 
відтоді своє друге ім'я Александр (Аполлодор). Згодом ® 
троянський царевич одружується з німфою Еноною й 1 
виступає в ролі судді під час суперечки між трьома боги- і 
нями: Герою, Атеною й Афродітою (суд П.). Богині не мог- J 
ли вирішити, кому з них має належати яблуко з написом: 
«Найвродливішій» (яблуко розбрату). Намагаючися здобу-
ти прихильність П., Гера пообіцяла йому могутність, 
Атена — хоробрість, а Афродіта — Єлену, найвродливішу 
з усіх жінок. П. визнав перемогу Афродіти, й вона допо-
могла йому викрасти дружину спартанського царя Менелая 
Єлену, що призвело до Троянської війни. Гомер оповідає в 
«Іліаді» про байдужість і легковажність П. під час війни: 
він програв свій двобій з Менелаєм за право бути чолові-
ком Єлени й урятувався завдяки втручанню Афродіти, 
лише наполегливість його старшого брата Гектара приму-
сила П. битиСя з Менелаєм удруге. Наприкінці війни за 
допомогою Аполлона П. стає переможцем ахейського героя 
Ахілла, влучивши йому стрілою в п'яту (ахіллесова п'ята), 
але й сам гине від отруєної стріли Філоктета. 

ПАРКИ (Рагсае) — у римській міфології богині долі, які ото-
тожнювалися з грецькими мойрами. Спочатку була відома 
лише одна парка — богиня народження, згодом під впли-
вом грецької міфології з'явилися три П.: Нона та Децима, 
які відповідали за народження дитини на дев'ятому або 
десятому місяці, і Морта (від mors «смерть»), яка, подібно 
до мойри Атропос, перерізала нитку людського життя. 

ПАРНАС (Паруао(о)бі;) — у грецькій міфології священна гора, 
де жили Аполлон і музи. П. ототожнювався з гірським 



150 масивом у Фокіді (Центральна Греція), біля його підніж-
жя було розташоване місто Дельфи та знаменитий оракул, 

^ присвячений богові Аполлону, а також Кастальське дже-
рело — джерело натхнення, присвячене музам. П. вважав-

^ ся «горою муз» і символом поетичного мистецтва. 

в? ПАСІФАЯ (Паоїфагі «та, що світиться, сяє») — у грецькій 
О міфології дочка Геліоса, дружина критського царя Міноса, 

Р«< мати Аріадни та Федри. Як розповідає Аполлодор, Мінос 
відмовився принести в жертву богові моря величезного 
бика, тоді Посейдон з метою помсти викликав у П. проти-
природний потяг до тварини. За іншою версією, це було 
покарання від Афродіти, яка помстилася П. та її батькові 
Геліосу за те, що він розповів Гефестові про зраду Афро-
діти з Аресом. П. умовила майстра Дедала зробити дерев'я-
ну корову, щоб вступити в зв'язок із биком. Внаслідок 
цього зв'язку народилося страховисько — Мінотавр, веле-
тень з головою бика, якого Мінос закрив у лабіринті. Міф 
зберігає відбитки найдавніших тотемістичних уявлень про 
тварин як родоначальників племен. 

ПАТРОКЛ (ПатрокЛос) — у грецькій міфології син аргонавта 
Менетія, найближчий друг Ахілла, разом з яким він брав 
участь у Троянській війні. Обидва герої родом із Фессалії і 
воюють на боці ахейців. Гомер розповідає в «Іліаді», що 
після того, як ображений Агамемноном Ахілл залишив 
поле битви, П., умовивши друга віддати йому обладунок і 
колісницю, вирішив допомогти грекам і здобув перемогу 
над славетним троянським героєм Сарпедоном, але заги-
нув у двобої з Гектором, якому допоміг Аполлон. Обурений 
Ахілл заради помсти знову вступає в бій і вбиває Ректора. 
На пишному похованні П. були принесені в жертву 
дванадцять молодих троянців, а тіло Гектора Ахілл про-
тягнув навколо могили друга. Боги дарували П. безсмертя, 
й він був перенесений на острів Левка. 

ПЕГАС (Плуаоос;) — у грецькій міфології крилатий кінь, який 
народився разом із братом Хрісаором із тулуба крапель 
крові Горгони Медузи, після того, як її убив Персей. П. 
з'явився на світ із глибин океану, тому його батьком 
вважався бог Посейдон. Після народження П. злетів на 
Олімп і підносив Зевсові громи та блискавки. За іншою 
версією міфу, боги подарували П. Беллерофонту, який 



загнуздав коня з допомогою Атени, а потім убив крилате 151 
страховище — Хімеру, що спустошувала країну. Ударом 
копита П. вибив на горі Гелікон, де мешкали музи, дже- 'Ш?'' 
рело Гіппокрену («кінське»), яке дарувало натхнення поетам. 

ПЕЛЕЙ (ПтіА,еи<;) — у грецькій міфології син Еака, батько 
Ахілла. Після ненавмисного вбивства зведеного брата П. V 
був змушений залишити острів Егіна й оселитися у фтій- j} 
ського царя Еврітіона, який здійснив над ним обряд очи- " " " 
щення й віддав йому свою дочку Антігону. Під час ^ 
калідонського полювання П. ненавмисно вбив свого тестя й 
знову був змушений шукати притулку вже в іолкійського І 
царя Акаста. Дружина Акаста покохала П., але він відмо-
вив їй. Бажаючи помститися, вона звела наклеп на П., 
звинувативши його в подружній зраді. У відчаї Антігона Ш 
повісилася, а Акаст замислив убивство. Заради цього він S 
запросив П. на полювання, а потім викрав у нього зброю S 
й залишив самотнім на горі серед кентаврів. П. врятував 
кентавр Хірон, а Зевс у нагороду за цноту віддав П. в дру-
жини морську німфу Тетіс {Фетіду). За давньою версією 
міфу, П. оволодів нею на березі моря після довгої бороть-
би, під час якої вона перетворювалася спочатку на змію, 
потім на лева, вогонь, воду. Згодом у печері Хірона відбу-
лося весілля, й сам Аполлон співав шлюбний гімн, були 
запрошені всі боги та богині, крім богині розбрату Еріди, 
яка викликала суперечку між Герою, Атеною й Артемідою 
за яблуко з написом: «Найвродливішій». Після народжен-
ня сина Ахілла, якого називали Пелідом, Тетіс залишила 
П., і він був змушений віддати немовля на виховання 
Хирону. Помер П. під час морської подорожі, вже після 
закінчення Троянської війни. 

ПЕЛІЙ (ПбЯіад) — у грецькій міфології фессалійський герой, 
син Посейдона та Тіро (дружини іолкійського царя Кре-
тея). Щоб заволодіти Тіро, Посейдон змінив свій образ на 
образ річкового бога Еніпея, якого вона покохала. Як 
розповідає в «Одіссеї» Гомер, від цього союзу народилися 
двоє близнюків П. і Нелей, яких Тіро покинула, бажаючи 
приховати свій зв'язок із Посейдоном. Хлопчиків знай-
шли пастухи, коли кобилиця зачепила копитом одного з 
немовлят, тому на його обличчі залишилася темна пляма, 
звідки і походить ім'я П. (ттеХіос «темний»). їх виховали 
пастухи, але між братами почали виникати суперечки, й 



152 тоді Нелей вирушив у Мессенію, де заснував Пілос і став 
родоначальником пілосських царів. П. захопив владу в 

^ Іолку, усунувши свого брата Есона (сина Тіро й царя Кре-
тея), й одружився з Анаксібією, дочкою Біанта. Від цього 

Щ шдюбу в них народилися син Акаст і четверо дочок. По-
^ боюючись сина Есона Ясона як законного претендента на 
еб престол (міф оповідає, що за пророцтвом оракула П. слід 

^ було боятися людини в одному черевикові; саме так 
иН з'явився Ясон), П. відправляє його за золотим руном, 

пообіцявши, що поверне йому владу в обмін на руно. 
Коли Ясон повернувся із золотим руном, П. відмовився 
виконати обіцянку. Помститися за образу вирішила 
чаклунка Медея, дружина Ясона. За її намовою, дочки П. 
зварили батька в казані, начебто щоб повернути йому 
молодість {Овідій, «Метаморфози»). Після загибелі П., 
Медея й Ясон були вигнані, а царювати в Іолку розпочав 
син П. Акаст. 

ПЕЛОПС (ПєХоф) — у грецькій міфології син Тантала; той 
убив власного сина та приготував з його м'яса частування 
для богів. Усі з обуренням відмовилися від такої їжі, лише 
Деметра, засмучена зникненням доньки Персефони, 
необачно з'їла шматочок. Коли Гермес, за наказом богів, 
повернув П. до життя, втрачену частину плечової кістки 
замінили слоновою. П. став володарем острова, який був 
названий на його честь Пелопоннесом, та одружився з 
Гіпподамією, дочкою царя Еномая. Задля цього П. під час 
змагань колісниць підкупив візницю Міртіла, але 
відмовився платити й скинув його в море. Прокляття роду 
Пелопідів тяжіло над його синами Атреєм та Фієстом. П. 
вважався одним із засновників Олімпійських ігор. 

ПЕНАТИ (Penates) — у римській міфології боги-охоронці 
дому, домашнього господарства, продовольчих запасів (від 
penus «внутрішня частина будинку»), існують лише у мно-
жині (як numina «сили»). Згодом П. перетворилися на 
родинних богів, опікунів домашнього вогнища. Вони 
інколи ототожнювалися з ларами й були символом рід-
ного дому. У римлян, крім родинних П., існували також 
державні П. або П. римського народу, які вважалися 
головною святинею Риму, запорукою його неперемож-
ності й вічності. За переказами, вони були вивезені Енеем 
зі зруйнованої Трої спочатку в місто Лавіній, а потім — у 



I 
Рим. Державні П. зберігалися в храмі Вести (разом із 153 
палладієм) і наближатися до них мали право лише жерці 
та весталки. Вважалося, що це дерев'яні або мармурові 
фігурки великих богів самофракійських містерій, яких 
родоначальник троянців Дардан отримав від самої Атени. 
П. зберігалися у великій таємниці, тому точно невідомо, ШЯ 
які саме боги були серед них. Іноді називали Аполлона, 
Нептуна або Весту, іноді — Юпітера, Юнону та Мінерву, 
а за версією етрусків, це були Церера, Палес і Фортуна. 
Переносно П. — рідний дім, батьківщина. 

ПЕНЕЛОПА (IlTiveXoireia) — у грецькій міфології дочка спар-
танця Ікарія і німфи Перібеї, вірна дружина Одіссея й 
мати Телемаха. В «Одіссеї» Гомер оповідає, що П. чекала 
свого чоловіка двадцять років. До неї сваталися численні 
женихи, але П. ухилялася від пропозицій, посилаючись на 
те, що вона має виткати саван для свого свекра Лаерта. 
Щоночі П. розпускала те, що виткала вдень, але її викри-
ла служниця. Нарешті П. оголосила, що вийде заміж за 
переможця змагань у стрільбі з Одіссеєвого лука. Пере-
можцем виявився сам Одіссей, який таємно повернувся 
додому й убив своїми стрілами всіх претендентів на шлюб 
із Пенелопою та на престол. У післягомерівській версії 
міфу Телегон, син Одіссея та Кірки, випадково вбиває 
свого батька, а потім одружується з П. Кірка подарувала 
їм обом безсмертя. 

ПЕНТЕЙ (nevBeuc) — У грецькій міфології фіванський цар, 
син Ехіона й Агави, доньки Кадма, владу якого успад-
кував П. Жителі міста не визнавали бога Діоніса, за це він 
наслав на фіванських жінок безумство, яке перетворилося 
на вакхічні оргії біля гори Кіферон. П. перевдягся вакхан-
кою й приєднався до жінок, але вони помітили його й 
розірвали на шматки. Першою кинулася на нього мати, 
яка не впізнала власного сина. Міф був відбитий Евріпі-
дом у трагедії «Вакханки» та Есхиіом у трагедії «П.», яка не 
збереглася. 

ПЕРСЕЙ (Пероеи;) — у грецькій міфології предок Геракла, 
син аргосської царівни Данаї та Зевса. Зевс домігся Данаї 
у вигляді золотого дощу, тому що і"і батько Акрісій, наля-
каний пророцтвом про загибель від руки онука, замкнув 
її в мідній вежі. Після народження П. розлючений Акрісій 



154 кинув у море дочку з онуком у забитій скрині. Поблизу 
острова Серіф Данаю й П. врятував рибалка Діктіс. Його 
брат Гїолідект, цар острова, закохався в Данаю й щоб 
позбутися П., відправив його на пошуки Медузи Горгони. 

^ ^ За допомогою Атени та Гермеса П. спочатку розшукав 
сестер грай, які мали на трьох один зуб і одне око. П. 

rt викрав у них зуб і око, а в обмін на них отримав від німф 
О крилаті сандалії, шапку-невидимку та заплічну сумку. 

Р н Гермес подарував П. гострий ніж. Злетівши у повітря на 
крилатих сандаліях, П. відрубав голову Медузи, дивлячись 
у блискучий щит, тому що погляд Медузи перетворював 
усе живе на камінь. Від двох інших сестер Горгон його 
врятувала шапка-невидимка, а голову Медузи він сховав у 
сумку. Повертаючись додому, П. звільнив від морського 
страховиська Андромеду й одружився з нею. На острові 
Серіф він урятував свою матір, перетворивши на камінь 
Полідекта, який силою намагався заволодіти Данаєю. 
Правителем острова став Діктіс, а П. з Андромедою по-
вернулися в Аргос, володарем якого став П., випадково 
вбивши під час змагань свого діда Акрісія. Чарівні пода-
рунки П. повернув німфам і Гермесу, а голову Медузи 
отримала для своєї егіди Атена. 

ПЕРСЕФОНА (Пера€ф6і^гі), інколи КОРА (Корл «дівчина») — 
у грецькій міфології дочка Зевса й Деметри, дружина Аїда, 
богиня підземного світу й царства мертвих. Гомер у гімні 
«До Деметри» розповідає про викрадення П. А'їдом, який 
раптово з'явився з-під землі, схопив дівчину й відвіз на 
своїй колісниці до підземного царства. Невтішна мати, 
яка зненацька втратила дочку, наслала на землю посуху та 
неврожай. Щоб урятувати людей від голоду, Зевс наказав 
Аїду відпустити П. до матері, але хитрий підземний воло-
дар примусив П. проковтнути гранатову зернинку, яка 
мала весь час нагадувати про царство мертвих і необхід-
ність повернутися назад. Відтоді одну третину (варіант: 
половину) року П. жила у підземному царстві, а дві 
третини (половину) була з матір'ю, і тоді земля розквітала 
й дарувала врожай. П. вважалася мудрою правителькою 
царства мертвих, саме вона, зачарована музикою Орфея, 
дозволила повернути йому на землю Еврідіку (спроба вия-
вилася невдалою через нетерплячість Орфея), а Гераклові — 
Тесея', сховала, на прохання Афродіти, немовля Адоніса, а 
потім відмовилася його повернути, тому третину року, за 



рішенням Зевса, він мав проводити в підземному царстві. 155 
П. разом зі своєю матір'ю вшановувалась як богиня родю-
чості, на ш,о вказує її особлива роль в етгевсмнськнх жг'с/ие- 1 
ріях. Дуже важливу роль відіграє П. і в культі Діоніса 
Загрея (теогонія орфіків). Від Зевса, який перетворився на ^ ^ 
змія, вона народила Загрея, пізніше розшматованого тіта-
нами. П. поєднує риси давнього хтонічного божества й 
класичного олімпііїського. У римській міфології їй відпо- і 
відає Прозерпіна, дочка Церери. 

•Ш 
ПІГМАЛІОН (ПиуцаА.ішу) — у грецькій міфології цар острова 'ж 

Кіпр, відомий скульптор. Він вирізьбив зі слонової кістки S 
статую вродливої дівчини Галатеї й закохався в неї. Афро- -В-
діта, зворушена таким коханням, оживила статую, яка ^ 
стала дружиною П. і народила йому дочку Патос. Міф В 
пов'язаний з культом Афродіти (або Астарти), жерцем S 
якої був П. Ш 

ПІЕТАС (Pietas, від pius «благочестивий») — у римській 
міфології богиня, яка вособлювала благочестя та шану до 
богів, батьків, батьківщини. Разом із Фідес (вірність) була 
моральною основою римського суспільства. П. були при-
свячені храми й вівтарі, зображення богині часто з'явля-
лося на монетах, ії постійними атрибутами були діти й 
лелека, звідки, можливо, походить уявлення про лелеку 
як птаха, що приносить новонароджених. 

ПІК, Пікус (Picus «дятел») — у римській міфології лісове 
божество з даром віщування, чоловік Помони й улюбленець 
Кірки, яка перетворила його на птаха за те, що він від-
мовив їй у коханні. П. був священним птахом бога Марса, 
тому римські авгури (жерці) вважали його найпридатні-
шим для ворожіння за поведінкою птахів. 

Ш Р А М (Pyramus) — в античній міфології вавилонський 
юнак, закоханий у свою сусідку Тісбу (Фісбу). Як розпо-
відає Овідій у «Метаморфозах», батьки не дозволяли зако-
ханим бачитись, хоча вони жили поряд. П. і Тісба що-
вечора розмовляли крізь щілину в стіні й нарешті домо-
вилися зустрітися вночі біля могили легендарного заснов-
ника ассирійського царства Ніна. Першою прийшла на 
зустріч Тісба й побачила закривавлену левицю. Злякавшися, 
дівчина побігла, але загубила свій серпанок, який миттєво 



156 розірвав розлючений звір. П. запізнився на побачення й 
знайшов розірваний серпанок Тісби та сліди звіра. Він 

- . вирішив, що кохана загинула, й заколовся мечем. Коли 
дівчина знову повернулася, то побачила тіло свого коха-

^ ного й, не бажаючи більше жити, вбила себе тим самим 
мечем. Білі ягоди шовковичного дерева, яке росло поряд, 

g почервоніли від крові й від того часу зберігають цей колір. 

fe ПИРІТОЙ, Пиріфой (Пєірібоос) — у грецькій міфології син 
Зевса (Іксіона) і Дії, цар лапіфів, батько Поліпойта, учас-
ника калідонського полювання. Як розповідає Овідій у «Ме-
таморфозах», під час весілля П. з Гіпподамієй розпочалася 
битва лапіфів із кентаврами. П. допомагав своєму другові 
Тесею викрасти дочку Зевса Єлену. Після смерті своєї 
дружини Гіпподамії П. умовив Тесея викрасти з підзем-
ного царства Персефону, шоб одружитися з нею. Спроба 
виявилася невдалою, й друзів було суворо покарано. П. 
залишився прикутим до скелі біля входу в аїд, а Тесея 
згодом звільнив Геракл. 

ПІТІЯ, Піфія (Пибіа) — у стародавній Греції жриця-вішунка 
в храмі Аполлона в Дельфах. В екстатичному стані, під 
впливом отруйних випарів, вона сповішала пророцтва 
(oraculum), сидячи на золотому триніжку, який був сим-
волом Дельфійського оракула. Вішування П. жрець пере-
давав у віршованій двозначній формі, тому тлумачити їх 
можна було по-різному. 

ПІТОН, Піфон (Iluecov) — у грецькій міфології величезний 
змій (дракон), народжений Геєю. Хтонічна потвора охо-
роняла місце віщування (oraculum) Геї та Теміс (Феміди) у 
Дельфах (давня назва Пибш). Аполлон убив П. стрілою й 
заснував там свій оракул, де віщувала Піфія. Ним також 
були започатковані Піфійські ігри. 

ПЛЕЯДИ (ПЯ.ешбед) — у грецькій міфології сім дочок тітана 
Атланта (Атласа) й океаніди Плейони: Алкіона, Меропа, 
Келено, Електра, Стеропа, Тайгета, Майя. Усі вони одру-
жилися з богами. Майя народила Гермеса, а Електра — 
Дардана (родоначальника троянців), лише Меропа стала 
дружиною Сісіфа. Як оповідає Гесіод, сестер довго пере-
слідував мисливець-велетень Оріон, тоді Зевс, рятуючи 
П., розмістив їх на небі у вигляді сузір'я. Шість зірок 



сяють яскраво, сьому (Меропу) майже не видно, бо вона 157 
соромиться через те, що стала дружиною смертного, а не 
бога. Переносно Плеяда — група митців (за назвою групи ' 
александрійських трагіків ПІ ст. до н. е. і французьких 
поетів XVI ст.). 

ПЛУТОН (nXouTcov) — у грецькій міфології одне з імен воло- Ч 
даря царства мертвих Аїда, чоловіка Персефони. У римлян 
П. ототожнювався з Орком (як тим, під чиєю рукою 
незліченні підземні скарби). ^ 

ПЛУТОС (ПіоіГтоі; «багатство, добробут, щастя») — у грець- і 
кій міфології син Деметри та Іасіона, бог багатства. Спо- :§» 
чатку ототожнювався з Плутоном і був хтонічним божест- ^ 
вом, народився на тричі зораній ниві (Гесіод) і піклувався І 
про урожай злаків. Найчастіше його зображали як юнака S 
з рогом достатку в руках. ^ 

ПОЛІГІНІЯ, Полімнія (IIoXiJiiVLa) — у грецькій міфології одна 
з дев'яти муз, дочка Зевса й Мнемозіни. В П. — муза гім-
нічної поезії, яка винайиїла ліру. Вважалася, що П. допо-
магала швидко все запам'ятовувати, тому зображали її 
замисленою, із сувоєм у руках. 

ПОЛІДОР (ПоХибсорос) — у грецькій міфології, згідно з «Іліа-
дою» Гомера, син троянського царя ІІріама й Лаофої, який 
загинув у двобої з ахейським героєм Ахіллом. За версією, 
яку оповідає Евріпід у трагедії «Гекаба» («Гекуба»), матір'ю 
П. була Гекаба. Щоб урятувати сина від загибелі під час 
Троянської війни, батьки відправили його з великим 
скарбом у Фракію до царя Поліместора. Після загибелі 
Трої цар убив П. і кинув у море. Мертве тіло прибило до 
берега там, де Гекаба разом із іншими полонянками 
очікувала своєї долі. Вона вирішила помститися за смерть 
сина й запросила до себе Поліместора та його дітей, які 
перебували в ахейському таборі. За допомогою служниць 
вона вбила дітей, а самого Поліместора осліпила. П. був 
похований на фракійському узбережжі. Коли тут, тікаючи 
з Трої, зупинився для жертвоприношення Еней і хотів 
зрубати гілку з куща, з неї закапала кров, а голос П. роз-
повів про таємницю його смерті. Троянці зробили на 
цьому місці нове поховання й здійснили жертвоприно-
шення. 



158 ПОЛІНІК (ПоА,иуеікг|{; «той, хто шукає битви») — у грецькій 
міфології син царя Фів Едіпа й Іокасти, брат Етеокла й 

^ Антігони. Три великі грецькі трагіки — Евріпід у трагедії 
^ «Фінікіянки», Есхіл у трилогії на тему Фіванського циклу 

міфів та Софокл у трагедії «Едіп-цар» і «Едіп у Колоні» — 
^ розповідають, що після самозвинувачення Едіпа діти 
2 почали зневажати батька через своє ганебне народження. 

^ Тоді він двічі прокляв своїх дітей і напророчив, що вони 
ділитимуть спадщину з мечем у руках, доки не вб'ють 
один одного. Брати домовилися, що будуть царювати у 
Фівах по черзі, але старший брат Етеокл вигнав молод-
шого П. з міста і той був змушений шукати притулку в 
Аргосі у Адраста, з дочкою якого він згодом одружився. 
П. умовляє тестя розпочати війну проти Фів, щоб повер-
нути собі царську владу (Есхіл, «Семеро проти Фів»). У 
двобої біля стін міста загинули обидва брати. За наказом 
царя Креонта, брата Іокасти, поховали тільки старшого 
брата, а тіло П., який пішов війною проти рідного міста, 
ховати було заборонено. Антігона порушила наказ і похо-
вала брата, за що заплатила власним життям. 

ПОЛІФЕМ (ПоА-ифтціод) — у грецькій міфології кіклоп, син 
Посейдона і німфи Тооси, кровожерний велетень із одним 
оком. П. випасає кіз і живе в печері, де, як розповідає в 
«Одіссеї» Гомер, із ним зустрілися Одіссей і його супут-
ники. П. з'їв шістьох із них, але Одіссей перехитрив кіклопа. 
Назвавши себе «ніхто«, він напоїв вином і осліпив П., 
розпеченим кийком, коли той спав. На крик розлюченого 
велетня зібралися інші кіклопи, яким П. розказав, що 
його осліпив «ніхто». Коли П. нарешті дізнався про справж-
нє ім'я Одіссея, він зрозумів, що збулося давнє пророцтво 
оракула, якого він намагався уникнути. В елліністичний 
період П. зображують як чабана, над потворністю якого 
глузують дівчата. Про недосяжне кохання П. до німфи 
Гапатеї і про його помсту її коханому Акіду розповідає 
Овідій у «Метаморфозах». 

ПОМОНА (Pomona, від pomum «плід дерева, фрукт») — у 
римській міфології богиня плодів і фруктових дерев, дру-
жина Піка, Вертумна та інших. Про давність її культу 
свідчить існування священного гаю П., наявність її жерця-
фламіна та свята на її честь. 
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ПОРТУН (Portunus) — у римській міфології бог-охоронець 159 
дверей (porta), подібний до Януса, й охоронець гавані 
(portus) насамперед на річці Тибр. П. мав свого жерця-
фламіна та свято — портуналії, яке відбувалося на Тибрі 
у серпні місяці. 

ПОСЕЙДОН (ПооеібсЗу) — у грецькій міфології один із два- ч 
надцяти олімпійських богів, володар моря, підземних 
джерел і річок, син Кроноса й Реї, брат Зевса й Аїда, з 
якими розділив владу над світом. За жеребом він отримав 
море (Зевс — небо, Аїд — підземне царство). Архаїчний 'Й 
П. ототожнювався з водою, яка дарувала життя на землі, | 
тому його вважали богом родючої сили й уявляли як коня ^ 
або бика, які пізніше були присвячені П. олімпійському. ® 
Олімпійський П. зберігає архаїчні риси, йому властиві 
неприборканість, непокора Зевсові, постійне бажання бо-
ротьби. Як розповідає Гомер в «Іліаді» та «Одіссеї», П. 
разом із Герою проти волі Зевса допомагає ахейцям, ви-
кликаючи гнів громовержця. П., єдиний серед богів-олім-
пійців, перешкоджає поверненню додому Одіссея, бажаючи 
помститися за осліплення свого сина Поліфема, й насилає 
на Одіссея страшну бурю, хмари та вітер. П. олімпійський 
зі своєю дружиною морською німфою Амфітрітою меш-
кав не на Олімпі, а в розкішному палаці на дні моря. Від 
цього шлюбу народився Трітон — володар морських 
глибин. П. вважався батьком багатьох страховищ і велет-
нів. Серед його дітей велетні Сарпедон, Оріон, брати 
Алоади, Лнтей і кіклоп Поліфем, крилатий кінь Пегас і 
страховище Мінотавр. П. мав серед своїх нащадків і героїв. 
Так, він вважався божественним батьком Тесея (син 
афінського царя Егея), батьком Пелен й Нелея (батько 
мудрого Нестара), а також аргонавтів Евфема, Ергіна й 
Анкея, які брали участь у поході за золотим руном. П. 
програв богині Атені суперечку за право володіти містом 
Афіни: богиня подарувала жителям оливу, а П. — джерело 
солоної води. Єдина країна, де царював володар морів і 
його нащадки, — острів Атлантида. Символом П. був 
тризуб, яким він викликав землетруси й здіймав морські 
бурі, роз'їжджаючи по морю на колісниці, запряженій 
довгогривими кіньми. Архаїчний культ П. був пов'язаний 
з ушануванням його як хтонічного божества моря, водних 
джерел і землетрусів, у класичний період П. олімпійський 
утратив свою універсальну владу й перебував у постійній 



160 опозиції до Зевса. У римській міфології П. ототожнювався 
з Нептуном. 

^^^^ 

ПРІАМ (Пріацос) — у грецькій міфології останній цар Трої, 
Щ син Лаомедонта, чоловік Гекуби, батько 50 синів і 12 до-

чок. Як розповідає Аполлодор, Геракл помстився Лаоме-
rt донту і вбив його та його синів, лише наймолодшого По-
О дарка врятувала сестра Гесіона, викупивши його з рабства. 

Саме він залишився царювати у Трої під іменем П. — «ви-
куплений». Гомер у «Іліаді» змальовує П. як мудрого пра-
вителя, який понад усе прагне миру, але волею богів 
втрачає під час Троянської війни багатьох своїх дітей. 
Найбільшою втратою для П. була загибель найстаршого й 
найхоробрішого з синів Гектора, ватажка троянського 
війська, якого вбив у двобої ахейський герой АхШ. П. 
умовляє Ахілла віддати тіло сина за великий викуп. По-
хованням Гектора завершується оповідь в «Іліаді», згодом 
сам П. загинув від руки Неоптолема під час штурму Трої. 

ПРІАП (Пріатто;) — в античній міфології божество родючості. 
Вважається, що культ П. виник у малоазійському місті 
Лампсак, звідки у V ст. до н.е. поширився на Грецію та 
Рим. За античною версією, матір'ю П. була богиня краси 
Афродіта (або одна з німф), батьком — Зевс (або Гермес), 
існує версія й про подвійне батьківство — Діоніса й Адо-
ніса. Римська міфологія пов'язує П. з божествами-покро-
вителями землеробства {Помона, Вертумн, Сільван), а 
грецька згодом ототожнює його з Паном і Еротом. На 
честь П. існував особливий поетичний жанр — пріапеї 
(жартівливі вірші на еротичні теми). Найчастіше П. зобра-
жували у вигляді чоловіка з фаллоподібною головою, 
який тримав в одній руці кошик із овочами та фруктами, 
а в іншій — фаллос. 

ПРОЗЕРШНА (Ргозефіпа) — у римській міфології латин-
ський відповідник імені грецької богині підземного царст-
ва й родючості Персефони. Офіційний культ П. був запро-
ваджений у Римі в 249 р. до н.е. 

ПРОКНА (npoKvri) — у грецькій міфології дочка афінського 
царя Пандіона, дружина Терся, царя Фракії. Терей під-
ступом позбувся П. й одружився з Гї сестрою Філомелою. 
Щоб ніхто не дізнався про злочин, він відрізав їй язик. 



але Філомела таємно виткала на пеплосі лист-сповідь і 161 
передала сестрі. П. жорстоко помстилася Терею: вбивши 
свого сина, вона нагодувала чоловіка м'ясом дитини. За ' 
скоєні злочини боги перетворили Терея в одуда, Філомелу 
— на ластівку, а П. — на солов'я. 

ПРОМЕТЕЙ (Процг|Є€и<; «здатний передбачати») — у грецькій 
міфології син тітана Іапета й океаніди Клімени (Асії), за 
іншою версією — богині правосуддя Теміс (Феміди), рід-
ний брат Атланта, Епіметея, Менетія, двоюрідний брат 
Зевса. П. належить до першого покоління богів (тітанів) і 
вважається нащадком Геї, від якої успадкував мудрість і 
хист передбачення. П. у класичній міфології постійно 
протистоїть Зевсові й інтелектуально перевершує його, 
тому що володіє таємницею майбутньої долі Громоверж-
ця. П. відмовляється від свого хтонічного минулого, не 
бере участі в тітаномахії й добровільно вступає в союз із 
олімпійськими богами. ГТ., як і Зевс, вважається творцем 
і благодійником людства (Аполлодор, Овідій, Платон). 
Створивши людей із землі (глини) та води, П. постійно 
піклується про рід людський. Він краде з Олімпу вогонь і 
дарує його людям, навчає їх ремеслам і мистецтву. П. 
заважає Зевсові знищити недосконалий людський рід, 
викликає обурення господаря Олімпу, коли радить людям 
приносити в жертву богам кістки, вкриті жиром, а не 
м'ясо (Гесіод). Розгніваний Зевс посилає на землю першу 
жінку Пандору (майбутню дружину Епіметея), а разом із 
нею всілякі біди та негаразди для людства. За наказом 
Зевса, Гефест прикував П. залізними ланцюгами до скелі 
в горах Кавказу. Щодня прилітав туди орел і викльовував 
печінку покараного, а вночі вона знову виростала. Страж-
дання П. тривали тисячі років, доки Теракл не звільнив П. 

7 Антична література 

ПРОКРУСТ (Прокроїіотгіс) — у грецькій міфології розбійник, 
відомий також під іменами Дамаст або Прокопт, який 
підстерігав мандрівників на дорозі між Мегерою й Афі-
нами та запрошував до себе перепочити. Для своїх жертв ™ 
він зробив два ложа: велике, куди він укладав людей 
маленьких на зріст, витягуючи їх за допомогою молота, й | 
маленьке — для високих, яких він робив коротшими, 
відпилюючи частини тіла. Переносно П. — це той, хто ^ 
намагається втиснути людей чи явища в певні обмежені і 
рамки (прокрустове ложе). і 



162 за обіцянку відкрити Зевсові таємницю майбутнього. П. — 
перший міфічний образ бога — мученика, який відмов-

- ) ляється від Олімпу й приносить себе в жертву людям. 
Гармонійної єдності набуває образ П. у трилогії Есхіла, 

^ ^ який змальовує П. як шляхетного захисника людей і по-
борника справедливості. В Афінах П. особливо шанували 
гончарі, на його честь влаштовували свято — біг із 

О факелами. 
Р н 

ПРОТЕЙ (Протеи) — у грецькій міфології син Океана (чи 
Посейдона) і Тетіс, морське божество, старий, що опіку-
вався тюленями. Мешкав на острові Фарос або у Фракії. 
Він мав здатність перетворюватися на тварину, рослину, 
дерево і воду, був мудрецем і віщуном. Менелай змусив П. 
проректи йому долю. Переносно П. — мінлива людина. 

ПСІХЕЯ (від фихп «душа, дихання») — у грецькій міфології 
втілення душі. П. уявляли у вигляді метелика або пташки, 
в яких перевтілювалися душі померлих. Апулей у 
«Метаморфозах» створив персоніфікований образ П. — 
царської дочки, яка не поступалася вродою самій Афроді-
ті. Врода П. викликала заздрість у Афродіти, яка наказала 
Еросові розпалити в П. кохання до найпотворнішого з 
чоловіків, проте Ерос (Амур) сам закохався в П. і став її 
чоловіком, але за умови, що вона ніколи не побачить його 
обличчя. Закохана П. з намови сестер порушує заборону 
й запалює вночі світильник, щоб помилуватися красою 
юного бога, але, прокинувшись, Амур зникає. Щоб по-
вернути свого коханого, П., переслідувана гнівом Афродіти, 
долає безліч перешкод і навіть спускається до підземного 
царства за живою водою. Здолавши всі труднощі, П. по-
вертає собі чоловіка, який отримує дозвіл на шлюб від 
самого Зевса. 

РАДАМАНТ, Радаманф (Ta6anaveuq) — у грецькій міфології 
син Зевса і Европи, народжений на острові Крит, брат 
Міноса і Сарпедона, чоловік Алкмени (одружився після 
загибелі Амфітріона). Р. подарував жителям острова перші 



закони, вважався найсправедливішим серед людей, тому 163 
після смерті разом із Міносом та Еаком був суддею в 
царстві мертвих. 

РЕМ (Remus) — у римській міфології син Реї Сільвії, брат- Т 

S 
£ 
ї-

близнюк Ромула, один із засновників Рима. Р. обрав для 
будівництва нового міста Авентинський пагорб, а Ромул — С ^ 
Палатинський. Суперечку між братами повинні були , 
вирішити віщі птахи (шуліки): над Авентином їх проле-
тіло шестеро, а над Палатином — дванадцятеро, тому -
Ромул провів борозну (pomerium), визначаючи кордони g 
майбутнього міста. Під час будівництва міської стіни Р. З 
легко перескочив через новозбудоване укріплення, глузу-
ючи, шо так само це робитимуть вороги Риму, й був за це 
вбитий братом. Скоївши цей страшний злочин, Ромул 
улаштував пишний похорон і запровадив свято на честь 
померлих — лемурії, щоб умилостивити тінь покійного Р. з 

PEG (Tfiooi;) — у грецькій міфології цар Фракії, прибічник 
троянців, володар чарівних коней, які, за переказами, 
могли врятувати Трою, якби випасалися на троянських 
луках. Гомер розповідає в «Іліаді», що Р. був убитий Одіс-
сеєм і Діомедом, а славетних коней викрадено. Міф про Р. 
був покладений в основу трагедії «Рес» невідомого автора 
IV ст. до н.є., інколи авторство приписують Евріпідові. 

РЕЯ ('Рєта) — у грецькій міфології тітаніда, дочка Урана і Ге/", 
сестра, а потім дружина Кроноса, мати Зевса, Аїда, Посей-
дона, Гестії, Деметри та Гери. Гесіод оповіцає, що за пора-
дою матері Р. врятувала немовля Зевса від батька, який 
ковтав своїх новонароджених дітей, побоюючись утратити 
владу. Р. замість сина дала проковтнути Кроносу загор-
нутий у пелюшки камінь (за однією з версій — омфал), а 
Зевса сховала на острові Крит, де його охороняли курети 
й корібанти. У період пізньої Античності ототожнювалася 
з малоазійською Матір'ю богів Кібелою. 

РЕЯ СІЛЬВІЯ, або ІЛІЯ (R(h)ea SUvia «лісова». Ilia) — у рим-
ській міфології прародителька римлян, дочка царя Альби 
Лонги Нумітора (за іншою версією, дочка або онука Енея), 
весталка, яка народила від бога Марса двох близнюків — 
Ромула та Рема. Коли царську владу в Нумітора відібрав 
його брат Амулій, він наказав залишити немовлят на березі 



164 річки Тибр, а саму Р. С. кинути у в'язницю (вбити) чи 
також втопити у Тибрі. Р. С. врятував річковий бог Тіберін, 

—J дружиною якого вона стала. Братів підібрала й вигодувала 
своїм молоком вовчиця. Ставши дорослими, вони вбили 

^ Амулія й повернули владу своєму дідові Нумітору. 

РОМА (Roma) — у римській міфології богиня, вособлення 
© міста Рим. Культ Р. почав поширюватися за часів Рим-

^ ської імперії й у містах східних провінцій, які бажали 
здобути особливу прихильність Риму (II ст. до н. е.). інколи 
культ Р. поєднувався з ушануванням римських імперато-
рів (Цезар, Август). Імператорові Августу й богині Р. 
належали спільні храми й жерці. Імператор Адріан запро-
вадив свято та ігри на честь Р. 

РОМУЛ (Romulus) — у римській міфології засновник і 
перший цар Риму (753 р. до н.е.), брат-близнюк Рема. 
Відомо кілька версій походження близнюків: вони 
вважалися синами або онуками Енея, синами дочки чи 
рабині царя Альби Лонги Тархетія та Лара (дух домаш-
нього вогнища), синами Реї Сільвії і бога Марса. За ос-
танньою, найпоширенішою, версією, Р. і Рема за наказом 
царя Амулія повинні були втопити в річці Тибр, але 
колиска (човник) із немовлятами прибилася до берега, де 
їх зна,йшли й вигодували вовчиця та дятел (зооморфні 
фетиши бога Марса). Врятованих дітей підібрав пастух 
Фаустул і виховав їх разом із дружиною Аккою Ларентією 
(Ларенцією). Коли брати виросли й дізналися про своє 
походження, вони вбили Амулія й повернули царську вла-
ду своєму дідові Нумітору, законному правителю Альби 
Лонги, а самі вирішили заснувати нове місто. Місце для 
забудови треба було обрати згідно з волею богів, а саме, 
слідкуючи за польотом птахів. Р. розташувався на Пала-
тинському пагорбі, а Рем — на Авентинському. Рем 
першим побачив шістьох шулік, потім Р. — дванадцять. Р. 
на честь своєї перемоги встановив авгурії — ворожіння за 
польотом і поведінкою птахів — і сам вважався першим 
авгуром. Рем, ображений поразкою, почав глузувати з 
брата й був убитий під час суперечки. Поховавши загиб-
лого, Р. визначив місце для майбутнього міста й назвав 
його на свою честь (Roma), він став першим царем і 
засновником найважливіших громадських засад (сенат, 
вершництво, поділ на патриціїв і плебеїв та інші). У 



заснованому місті практично не було жінок, тому Р. 
пішов на хитрість і запросив на свято Консуалій (на честь 
бога Конса) сусіднє плем'я сабінів. Піц час святкування 
римські юнаки за сигналом Р. схопили й викрали дівчат-
сабінянок. Після викрадення спалахнула війна, але 
сабінянки, які вже стали римлянками, умовили своїх | І І І 
батьків укласти мирний договір з Римом і об'єднатися в 
єдиний «римський народ квірітів» піц керівництвом двох 
царів — Р. і сабінського царя Тита Татія. Після його " " " 
смерті Р. царював один, помножуючи багатства й землі g 
Риму, а на 37 році царювання, піц час затемнення сонця, 
раптово зник. Через деякий час його соратник Юлій Про- З 
кул проголосив, що Р. повернувся на небо і став богом ^ 
Квіріном, покровителем Риму. За іншою версією, Р. вбили 
обурені тиранічним правлінням сенатори. 

с 
САЛМОНЕЙ (Sainwveug) - у грецькій міфології син Еола та 

Енарети, брат Кретея, Сісіфа й Атаманта, засновник міста 
Салмона. С. зазіхнув на владу Зевса й почав привлас-
нювати принесені богові жертви. Уявляючи себе Громо-
вержцем, замість блискавок кидав у небо смолоскипи й 
гуркотів мідними глечиками, імітуючи грім. За це сам С. 
і його місто з усіма мешканцями були знишені Зевсом. 

САЛЮС (Salus «здоров'я») — у римській міфології богиня 
здоров'я, гаразду й добробуту, як особистого, так і рим-
ського народу взагалі. Як загальноримська богиня, С. 
мала декілька храмів і власних жерців. Інколи культ С. 
жерці поєднували з культом Spes Bona («добра надія»). 
Зображення С. римського народу трапляються на 
монетах. 

САТІР (SctTipoc;) — у фецькій міфології демон родючості, 
міксантропічне божество, дике й глузливе, яке зовні нага-
дує коня з людським тулубом і головою, або пізніше — 
чоловіка з кінським хвостом. С. разом із стенами — вірні 
супутники бога Діоніса, аматори вина та бійок, постійно 
закохані у німф і менад. Міф про С. або силена Марсія 

я 



166 оповідає про змагання у грі на флейті між ним і Апол-
лоном. У добу еллінізму С. входять до почту бога Пана й 

, стають схожими на нього. Хор С. — обов'язковий атрибут 
сатирівських драм («Кіклоп» Евріпіда, «Слідопити» 

^^ Софокла). 

^ САТУРН (Saturnus) — у римській міфології один із най-
О давніших богів, первісно вважався богом землеробства, 

CLj потім його почали ототожнювати з грецьким Кроносом, 
який проковтнув своїх дітей (символ невмолимості часу). 
Подібно до Кроноса, С. уявляли батьком Юпітера, одним 
із перших володарів Лація, де він переховувався від пом-
сти свого сина (Юпітера). Правління С. називали «Золо-
тим віком», на згадку про ці часи влаштовували свято 
сатурналії (починаючи з 17 грудня), схоже на веселий 
карнавал, на час якого господарі та раби були рівними, 
між ними панували свобода й братерство. 

СЕЛЕНА (ЕеА.ііУЯ> від аіХас «світло, сяйво») — у грецькій 
міфології вособлення місяця, дочка тітанів Гіперіона й Теї, 
сестра Геліоса і&.Еос. Найвідомішим є міф (Аполлодор) про 
безнадійне кохання С. до юного красеня Ендіміона, який, 
зберігаючи юність і вроду, спав непробудним сном у 
печері карійської гори Латмос. Кожної ночі С. спускалася 
до нього з неба на колісниці з сяйливими кіньми й 
милувалася коханим. За версією Павсанія, з часом С. 
народила йому п'ятдесят дочок. Згодом С. почала ототож-
нюватися з Артемідою та Гекатою, а в римлян їй відпові-
дала богиня Діана. 

СЕМЕЛА (Еє|іеХг|) — у грецькій міфології дочка царя Фів 
Кадма й Гармонії, обраниця Зевса. Гера, сповнена 
ревношів через зраду чоловіка, порадила вагітній С. поди-
витися на Зевса в його божественній величі. Коли Зевс із 
блискавками й громом з'явився перед смертною жінкою, 
вогонь огорнув С., але батько встиг вихопити з вогню 
ненароджене немовля й зашив його собі в стегно. Через 
три місяці народився бог Діоніс, який виріс і врятував 
свою матір із підземного царства, переселивши її на 
Олімп. Спочатку С. вважалася фрігійсько-фракійською 
богинею землі. 

СНЛЕН (SeUtivog) — у грецькій міфології демон родючості, 
втілення диких сил природи, разом із сатірами входить до 



почту Діоніса. С. — міксантропічне божество, яке зовні 167 
нагадує людину, але з вухами, копитами й кінським 
хвостом, дуже схоже на сатіра. С., так само як сатіри, ' ' 
любили вино, танці й постійно залицялися до німф. 

СИРЕНИ (Seipiiv, fivoc) — у грецькій міфології міксантро-
пічні божества, напівжінки-напівптахи, дочки Ахелоя 
(Форкіса) й однієї з муз — Мельпомени або Терпсіхори (за 
Аполаодором), які зачаровували мореплавців своїм чудовим 
співом. Кораблі підпливали до острова С., де й розбива-
лися на скелях. С. (дві-три або безліч) жили на острові й 
так солодко співали, що оминути острів не міг жоден 5 
моряк. Гомер в «Одіссеї» розповідає, що подолати спокусу 
зумів лише Одіссей з аргонавтами, тому що заліпив їм ^ 
воском вуха, а себе наказав прив'язати до щогли корабля. 
Згідно з іншим міфом, аргонавтам допоміг Орфей, який 
заглушив голоси С. своїм співом і грою. Пізніше музи 
перемогли С., а їхнє пір'я носили у волоссі. 

СІВІЛА, Сібіла (StpulXa) — у грецькій міфології віщунка, яка 
володіє хистом передбачення й живе понад 1000 років. С. 
в екстатичному стані пророкувала, найчастіше — нещас-
тя. Першою С., від якої отримали ім'я всі інші, була 
троянка, дочка Дардана й Песо (або Зевса й Ламії). Зага-
лом у різні часи налічували до десяти С., усі східного 
походження. У Давній Греції найвідомішою з них була 
дельфійська С. (піфія), а в Давньому Римі — кумська (з 
міста Куми). Серед пророцтв С. головними вважалися: 
пророцтво про загибель Трої через Єлену, про вибух Везу-
вія, про місце битви, що позбавила Стародавню Грецію 
незалежності (битва при Херонеї) та інші. Пророцтва 
кумської С., яка, за переказами, допомагала Енеєві після 
його втечі зі зруйнованої Трої, були записані у дев'яти 
книгах — «сівілиних книгах». Кумська С. запропонувала 
купити книги римському цареві Тарквінію Пріску, або 
Давньому (за іншою версією, Тарквінію Гордому), але він 
відмовився. Тоді віщунка спалила три книги й повторила 
пропозицію, цар знову відмовився, і вона спалила ще три 
книги. Нарешті, за порадою авгурів, Тарквіній купив 
останні три книжки за початкову ціну. Сівілині книги як 
велика таємниця зберігались у храмі Юпітера Капітолій-
ського (Аполлона) й були під охороною спеціальної колегії 
жерців. 

їй 

ге 



168 СІВІЛИНІ КНИГИ (libri sibyllini) - у римській міфології 
зібрання пророцтв кумської сівіли щодо майбутнього 

^ Риму й римського народу, записаних у віршованій формі 
грецькою мовою на сувоях із пальмового листя. С. к., за 

Щ римськими переказами, придбав римський цар Тарквіній 
Давній, за іншою версією — останній римський цар 
Тарквіній Гордий, можливо, книги були привезені з грець-

О кого міста Куми. С. к. таємно зберігалися в храмі Юпіте-
ра Капітолійського {Аполлона) під наглядом спеціальної 
колегії жерців, з часом до пророцтв кумської сівіли 
приєднали пророцтва інших сівіл. У скрутні моменти 
римської історії за наказом сенату жерці зверталися до С. 
к., священні тексти читали, тлумачили й відшукували в 
них поради. У С. к. були представлені греко-римські, 
етруські, юдейські та християнські божества й вірування, 
які справили величезний вплив на розвиток суспільно-
політичного життя в Римі, у 83 р. до н. е. С. к. згоріли 
разом із храмом, але з часом були поновлені й проісну-
вали до V ст. н. е. 

СІЛЬВАН (Silvanus «лісний») — у римській міфології бог 
лісу, пасовиськ і худоби, винахідник сільського госпо-
дарства, який ототожнювався з грецьким богом Паном. С. 
вважався ворогом богів небесних, небезпечним для жінок 
і дітей, тому не мав офіційного культу. За часів римської 
імперії С. перетворився на божественного захисника 
плебеїв і рабів, охоронця будинків і маєтків. Атрибутами 
С. були серп і лісові плоди, його завжди супроводжували 
коза, собака та змія — хранителька оселі. 

СІЛЬВІЙ (Silvius «лісовий») — у римській міфології перший 
цар Альби Лонги, син Лавінії та Енея або Асканія (Юла), 
якого мати народила в лісі. За традицією царі Альби 
Лонги як нащадки С. називалися Сільвіями. 

СІРІНГА (ЕОріуО — У грецькій міфології аркадська німфа 
(дріада), в яку закохався Пан. Утікаючи від його переслі-
дувань, С. умовила своїх сестер-наяй перетворити її на 
річковий очерет. Невтішний Пан зробив з очерету флейту 
(флейта Пана), улюблений музичний інструмент пастухів 
і селян, і назвав його С. 

СІСІФ, Сізіф (Еіоифос;) — у грецькій міфології син царя Еола 
та Енарети, брат Салмонея, Кретея та інших, чоловік 



плеяди Меропи, дід героя Беллерофонта, хитрун, здатний 169 
одурити навіть богів, постійно порушуючи їхні закони. 
Коли розгніваний Зевс послав за С. бога смерті Танатоса, 
С. завдяки хитрощам захопив його в полон і декілька 
років тримав у кайданах. У цей час люди перестали поми-
рати. Нарешті, потрапивши з Танатосом в Аїд, С., єдиний 
із померлих, умовив Персефону на деякий час повернути 
його на землю, але одурив її, вирішивши залишитися 
серед живих. У післягомерівських міфах С. називали бать-
ком Одіссея, якого йому народила Антіклея, дочка Авто-
ліка. За свої хитрощі С. був суворо покараний: у підзем-
ному царстві він повинен був постійно котити на гору 
важкий камінь, який щоразу падав униз із вершини гори. 
Звідси поняття «сізіфова праця» — беззмістовна робота, ^ 
яку весь час треба розпочинати з початку. Міф про С. був 
відбитий у трагедіях Есхіла, Евріпіда, Софокла. 

СКІЛЛА, Сцілла (ЕкиХЯгі) — у грецькій міфології дочка Фор-
кіса та Кратеіди (можливо. Гекати або Єхідни), морська 
потвора на дванадцяти ногах із шістьма собачими голо-
вами, в кожній пащі якої було по три ряди зубів. С. 
ховалася в печері на березі протоки й хапала пащами все 
живе, що пропливало повз неї. На протилежному березі 
жила Харібда — страховисько, яке ковтало й викидало з 
себе воду, тому проплисти між С. і Харібдою було не-
можливо. Гомер в «Одіссеї» оповідає, що це зміг зробити 
лише Одіссей, утративши шестеро своїх супутників, а 
Аполлоній Родоський у поемі «Аргонавтика» згадує арго-
навтів, які подолали С. й Харібду завдяки допомозі богині 
Теміс. Овідій гадав, що С. міксантропічна, тобто має 
обличчя й тулуб жінки, оповитий собачими тілами. У 
минулому С. була красунею, яка відмовила в коханні 
морському богові Главку, за що чаклунка Кірка перетво-
рила її на страховисько. Вираз «пропливти між С. й 
Харібдою» означає зробити неможливе, подолати подвійну 
небезпеку. 

СТІКС (Stu^, Етиубс «ненависна») — у грецькій міфології 
старша дочка Океану й Тетії, за іншою версією — дочка 
Ереба та Ночі (Нікти), дружина тітана Палланта, якому 
народила богиню Ніке, а також її сестер Владу, Міць і Зазд-
рість. Діти С. завжди супроводжують Зевса, а маленьку 
Ніке (Перемогу) він завжди тримає в руці як обов'язковий 

ж •«f 



170 атрибут. С. — божество однойменне з річкою в підзем-
ному царстві, над водою якої боги проголошують найсвя-

^ ^ тішу присягу. Бог, який порушував присягу, дев'ять років 
був у вигнанні, лише на десятий рік він міг знову повер-
нутися на Олімп. Присяга водою С. вважалася найстраш-
нішою. Я-

СТОРУКІ, ГЕКАТОНХЕЙРИ ('Екатоухеїрес) - У грецькій 
міфології три потвори народжені Геєю та Ураном-. Котт, 
Бріарей та Гієс. С. мали п'ятдесят голів і сто рук. Уран, 
незадоволений своїми нащадками, відправив С. у Тартар, 
але Зевс під час тітаномахії звільнив їх, і вони допомогли 
йому отримати перемогу. 

СФІНКС «душителька») — у грецькій міфології 
міксантропічна потвора з обличчям та персами жінки, 
тулубом лева й крилами птаха, як вважалося, запозичене 
в єгиптян, народжене Тіфоном та вхідною. С. розташувалася 
на горі поблизу міста Фіни й убивала всіх, хто не міг роз-
гадати її загадку: «Хто вранці ходить на чотирьох ногах, 
удень на двох, а ввечері на трьох?» Єдиний, хто дав пра-
вильну відповідь, був цар Едіп: «Це людина в дитинстві, 
зрілості й старості». У відчаї С. кинулася у прірву, а вдячні 
фіванці зробили Едіпа своїм царем і віддали йому в 
дружини сестру царя Креонта Іокасту. Переносно «загадка 
Сфінкса» — дуже важка для розв'язання задача. 

т 
ТАЛІЯ (0аЯіа «квітуча») — у грецькій міфології муза комедії, 

одна з дев'яти дочок Зевса й Мнемосіни. Т. зображували з 
маскою комедії в руках і вінком із плюша на голові. За 
Аполлодором, Т. народила від Аполлона корібантів. Одна з 
трьох харіт {грацій) також була Т. 

ТАЛОС, Тал (ТаЯ-шс) — У грецькій міфології мідний велетень, 
охоронець острова Крит, якого зробив Гефест, або мідний 
бик — подарунок від Зевса цареві Міносу, володарю Крита. 
У міфі про аргонавтів розповідається, що його перемогла 
хитрістю Медея. 



ТАНАТОС (Qavaxoc,) — у грецькій міфології вособлення смерті, 171 
брат Гіпноса, син Нікти. Евріпід у трагедії «Алкестіца» 
розповідає, як Геракл відбив Алкестіду у Т. Сісіф тримав 
Т. у полоні декілька років, у цей час люди не вмирали. win в ® 

ТАНТАЛ (TavtaA-oq) — у грецькій міфології герой, син Зевса 
й Плуто, батько Пелопса та Ніоби, володар гори Сипіла в 
Малій Азії. Т. був улюбленцем олімпійських богів, тому 
його часто запрошували на бенкети. Т. відплатив їм під-
ступною невдячністю: за однією версією, розголосив 
таємниці богів, за іншою — викрав з бенкету нектар і 
амброзію. Щоб перевірити, чи насправді боги все знають, § 
Т. запросив їх до себе, вбив свого сина Пелопса й пригос- Ф 
тив його м'ясом гостей, але боги відмовилися від їжі. За і 
свої вчинки Т. був приречений на довічні муки у Тартарі: § 
стоячи по горло у воді, він не міг напитися, бо вода | 
відступала, вмираючи з голоду, він не міг дотягнутися до g 
плодів, що звисали з дерева, бо гілки підносилися вгору, 
Т. не міг спати, тому що над його головою нависала скеля, 
яка от-от мала зірватися. Прокляття богів переслідувало 
весь його рід: Атрея, Агамемнона, Іфігенію, Ореста. Пере-
носно «танталові муки» означають нестерпні страждання 
й неможливість досягти бажаної мети. 

ТАРПЕЯ (Тагреіа) — у римлян дочка Спурія Тарпея, який 
охороняв Римську фортецю від нападу сабінів. Т. зрадила 
заради винагороди (або кохання) й відчинила браму фор-
теці сабінським воїнам, які виконали свою обіцянку пода-
рувати їй те, шо вони носили на лівій руці, тобто золоті 
браслети, але на цій руці вони також носили щити, якими 
закидали зрадницю. Ім'ям Т. була названа скеля, з якої 
скидали в прірву злочинців. 

ТАРТАР (Тартарої;) — у грецькій міфології одна з чотирьох 
першостихій {Гесіод), безодня, розташована в глибині землі 
під Аїдом, оточена мідною стіною й огорнута ніччю. Т. — 
довічна в'язниця покараних тітанів, богів і героїв (Кронос, 
Салмоней, Тантал, Сісіф й інші), яких охороняли сторукі 
велетні. Т. — це нижнє небо, де на відміну від верхнього 
неба (Олімпу) страждають переможені. 

ТЕЛЕГОН (ТгіЯєуо^ос) — у грецькій міфології син Одіссея та 
Кірки. За наказом матері він вирушив на пошуки батька, 
але, діставшись острова Ітака, смертельно поранив Одіс-



172 сея, якого не впізнав. Т. у відчаї повернувся на острів 
Кірки в супроводі Пенелопи, на якій він згодом одружив-

^ ся. Кірка подарувала їм безсмертя. 

^ ТЕЛЕМАХ (Тг|Яе|іахос) — у грецькііі міфології син Одіссея й 
Пенелопи. Як оповідає Гомер, Т. був немовлям, коли Одіс-

рі̂  сей вирушив на Троянську війну. Хлопчика виховували 
О мати й вірний друг батька Ментор. У «Одіссеї» змужнілий 

МН Т. марно сподівався допомогти матері позбутися числен-
них претендентів на її руку, що домагалися одруження й 
бешкетували в його домі. Від Нестора та Менелая Т. 
дізнався, ш:о батько перебував у полоні в німфи Каліпсо, 
й вирішив його знайти. Піц час небезпечної мандрівки Т. 
постійно супроводжувала Атена, яка інколи давала йому 
поради, перевтілившися в Ментора. Таємно повернув-
шися на батьківщину (о. Ітака), Т. у будинку свинопаса 
Евмея зустрів мандрівного жебрака, в якому впізнав свого 
батька. Удвох вони помстилися розбещеним претенден-
там на руку Пенелопи і владу на Ітаці. У післягомерівських 
міфах Т. після смерті Одіссея разом із матір'ю та Телего-
ном (зведений брат) відправився на острів до Кірки, яка 
зробила їх усіх безсмертними. Згодом Т. одружився з 
Кіркою, й вона народила йому Латіна. 

ТЕЛЕФ (ТіїЛефод) — у грецькій міфології син Геракла й Авги, 
дочки аркадського царя Алея, цар Мізії (Місії). Після 
народження Т. мати сховала його у храмі Атени, жрицею 
якої була. Та Алей знайшов хлопчика й наказав разом із 
матір'ю закрити їх у скрині й кинути в море. Скриню 
винесло на берег Мізії, цар якої одружився з Авгою й 
усиновив Т. Під час Троянської війни Т., захищаючи від 
заблуканих греків Мізію, був поранений списом Ахілла, й 
рана довго не гоїлася. Дельфійський оракул порадив йому 
звернутися до того, хто спричинив рану. На прохання Т., 
Ахілл вилікував його іржею свого списа. 

ТЕМІС, Феміда (0€цц «устав, закон») — у грецькій міфології 
богиня правосуддя, дочка Урана й Геї, тітаніца, друга офі-
ційна дружина Зевса, мати гор (ор) і мойр. За версією 
Есхі/іа, Ф. — мати Прометея, яка від Геї успадкувала 
здатність віщувати, тому відкрила синові таємницю, що 
від шлюбу Зевса з Т. народиться нащадок, який забере в 
Зевса владу. Від своєї матері Т. також успадкувала Дель-



фійський оракул, який потім передала своїй сестрі Фебі, а 173 
та подарувала онукові Апомону. В олімпійській міфології 
Т. як дружина Зевса була основою законності й правопо- ^ 1 
рядку. У період пізньої Античності богиню зображували з 
пов'язкою на очах (символ неупередженості) та з терезами 
в руці. і 

.й: ТЕРМІН (Terminus) — у римській міфології бог-охоронець 
кордонів і межових знаків, якого особливо поважали се-
ляни. Уособленням Т. були особливі камені або дерев'яні 
стовпи, що визначали межі земельних ділянок, а потім і '§ 
кордони держави взагалі. Культ Т., а також свято терміна- | 
лій на його честь (23 лютого) були запроваджені царем 
Нумою Помпілієм, щоб забезпечити святість і недоторка- ^ 
ність приватного землеволодіння. Під час свята сусіди § 
спільно приносили жертви Т., виливаючи молоко та мед і 
у яму біля межового каменя, змащували його олією та S 
прикрашали квітами. Людину, яка пересувала межовий 
камінь, щоб захопити землю, піддавали прокляттю й вва-
жали злочинцем. За переказами, коли Тарквіній Давній 
вирішив спорудити на Капітолії храм Юпітера, всі боже-
ства пішли, поступившися місцем головному богові, зали-
шився тільки Т. Відтоді його почали шанувати на Капіто-
лії разом із Юпітером. У храмі було споруджено колону як 
символ Т. і непорушності кордонів Римської держави. Від 
імені Т. походить сучасне поняття «термін», тобто слово 
або словосполучення в спеціальному, обмеженому (нау-
ковому) значенні. 

ТЕРПСІХОРА (Тсрфіхбра «та, що любить танці») — у грець-
кій міфології одна з дев'яти муз, муза танцю, яку зображу-
вали з лірою та плектром (паличка для гри на музичних 
інструментах) у руках. Аполлодор розповідає, що Т. наро-
дила від річкового бога Ахелоя сирен, за іншою версією, 
їхньою матір'ю була Мельпомена. 

ТЕРСІТ, Ферсіт (0€роітгіс) — у грецькій міфології учасник 
Троянської війни, незнатний за походженням воїн у вій-
ську ахейців. Гомер в «Іліаді» змальовує його кульгавим, 
потворним базікою, який на зборах закликав народ по-
вернутися додому й звинувачував царя Агамемнона у зло-
вживанні владою при розподілі здобичі. За це Т. жорстоко 
побив Одіссей. Аполлодор розповідає, що Т. убив Ахілл за 



174 глузування над коханням Ахілла до цариці амазонок 
Пентесілеї (Пенфесилеї). 

ТЕСЕЙ, Тезей (0rio€iiq) — у грецькій міфології герой, син 
Щ афінського царя Егея й Ефри, дочки трезенського царя 

Пітфея. За версією Аполлодора, Т. мав відразу двох батьків — 
Егея й Посейдона, що надало йому особливої боже-

Ф ственної сили. Залишаючи Ефру, Егей попросив передати 
Р ц Т. його меч і сандалії, щоб згодом він упізнав сина, коли 

той прийде до батька в Афіни. Коли Т. виріс, мати від-
крила йому таємницю народження, передала речі батька й 
відправила в Афіни. Дорогою Т., ніби виконуючи функції 
Геракла, здійснив кілька подвигів: убив Прокруста, Синіса, 
Скірона, Керкіона, переміг марафонського бика й прибув 
до Афін як герой-визволитель. На той час дружиною Егея 
була чаклунка Медея, яка сподівалася, що влада над Афі-
нами перейде до їхнього сина Меда. Медея почала умов-
ляти Егея отруїти прибульця, але під час трапези Т. витяг 
меч, щоб розрізати м'ясо, лише тоді батько впізнав його 

Тесей і Мінотавр. 
Фрагмент Базового розпису. Москва. 

Державний музей історії мистецтв 



й урятував. Т. був гідним нащадком правителя Афін, тому 175 
вирішив звільнити місто від ганебної данини цареві 
Міносу, який що дев'ять років вимагав надсилати йому 
семеро афінських юнаків і сімох дівчат для людожера 
Мінотавра. Т. вирушив разом із обраними жеребом жерт-
вами на острів Крит і в лабіринті вбив Мінотавра. Знайти 
зворотний шлях із лабіринту йому та його товаришам до-
помогла нитка Аріадни, дочки царя Міноса. Вночі Т. із 
Аріадною та друзями втекли на острів Наксос, але тут 
Аріадну довелося залишити уві сні. Т. наказав зробити це 
Діоніс, який узяв собі А. за дружину. Засмучений Т., по- g 
вертаючись до Афін, забув замінити чорні жалобні вітрила § 
на білі. Егей, побачивши чорні вітрила й гадаючи, що син § 
загинув, кинувся в море. Т. став правителем Афін, брав ^ 
участь у поході аргонавтів, у битві з кентаврами й у калі- § 
донському полюванні, викрав Єлену й залишив її у своєї | 
матері. Доки Т. допомагав своєму другові Піріфою здобути ^ 
з підземного царства Персефону, влада в Афінах перейшла 
до його родича Менесфея. Т. був змушений піти у вигнан-
ня на острів Скірос, де його підступно скинув зі скелі цар 
Лікомед. Від V ст. до н. е. на честь загиблого героя в 
Афінах відбувалися свята (день звільнення афінської молоді 
від Мінотавра), Т. також вшановували як засновника 
міста Афіни та демократії, вважалося, що саме він запо-
чаткував свято панафіней і соціальний розподіл афінських 
громадян. 

ТЕТІС, Фетіда (04ті<;) — у грецькій міфології дочка Нерея й 
Доріди, найвідоміша з нереїд, дружина Пелея, мати Ахілла. 
За однією з версій міфу, Зевс домагався Т., але відмовився 
від неї, коли дізнався, що їхній нащадок буде сильнішим 
за батька й позбавить його влади. 

ТЕТІЯ, Тетіс, Тефія, Тефіда (ТпЄік;) — у грецькій міфології 
тітаніда, дочка Геї та Урана, дружина Океана, мати всіх 
річок і трьох тисяч океанід. 

ТИРЕСІЙ (Т€іреоіа<;) — у грецькій міфології сліпий фіван-
ський віщун. За різними версіями, Т. втратив зір і отри-
мав хист пророкування або від Атени, коли побачив її під 
час купання, або від Гери та Зевса. Божественне подружжя 
запитало, кому кохання дає більше насолоди — чоловікові 
чи жінці, Т. відповів, що жінці, й був засліплений розгні-



176 ваною Герою, а Зевс нагородив його здатністю віщувати й 
життям, у сім разів довшим за звичайне {Гесіод). Гомер в 

^ «Одіссеї» розповідає про зустріч Одіссея з тінню Т. у під-
земному царстві й про умови, які повинен був виконати 

^ ^ Одіссей, щоб повернутися додому й дочекатись спокійної 
старості. 

О ТІТАНИ (TiTctvec) — у грецькій міфології перше покоління 
Р н богів, діти землі Геї й неба Урану, велетні неймовірної 

сили. Серед них було шестеро братів: Океан, Кой, Крий, 
Гіперон, Іапет (Япет), Кронос і шість сестер-тітанід: Те-
тія, Твміс, Тейя, Рея, Теба, Мнемосіна. Вони вступили в 
шлюби між собою й народили нове покоління богів, 
головним серед яких став Зевс, син Кроноса і Реї. Кро-
нос — молодший із Т. — посів місце верховного бога, тому 
що оскопив свого батька Урана, але й сам був позбавле-
ний влади своїм сином під час тітаномахії. Зевс очолив 
молоде покоління богів у боротьбі з Т. Т. розпочали війну 
з Офрійської гори, а нащадки Кроноса і Реї з гори Олімп, 
тому називалися олімпійцями. Війна між Т. й олімпійськими 
богами точилася десять років, лише після втручання 
сторуких велетнів (гекатонхейрів) і кіклопів, звільнених з 
підземного царства Зевсом, олімпійці здобули перемогу. 
Т. були скинуті в Тартар, де їх охороняли гекатонхейри. 
Поразка Т., які втілювали первісні неприборкані сили 
дикої природи, символізувала перемогу ладу й мудрої 
гармонії над хаосом, заміну старшого покоління доолім-
пійських богів молодим поколінням богів-олімпійців. 

ТІТАНОМАХІЯ (Тітауо|іахСа) — У грецькій міфології десяти-
літня війна між тітанами й молодшим поколінням богів 
на чолі з Зевсом (олімпійці). Перемогу здобули олімпійські 
боги, отримавши допомогу від гекатонхейрів {^сторуких) і 
кіклопів. Зевс відправив усіх переможених тітанів, крім 
Океана, в Тартар, де їх охороняли гекатонхейри. 

ТІБЕРІН (Tiberinus, від Tiberis «Тибр») — у римській міфоло-
гії бог річки Тибр, син Януса. За іншою версією, один із 
царів Альби Лонги, що потонув у річці Альбула, яку після 
цього перейменували на Тибр. Т. — рятівник, а згодом 
чоловік Реї Сільвії, помічник Енея, за порадою якого він 
уклав договір з Евандром. На честь Т. на острові посере-
дині річки Тибр було збудовано храм. Т. шановували всі 
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римляни, але особливо рибалки. У період пізньої Антич- 177 
ності під впливом грецької міфологічної традиції Т. зобра-
жали як довгобородого старого, що тримає посудину, з 
якої ллється вода (символ річкового потоку Тибру). 

ТІНДАРЕЙ (Тиубарєсо;) - у грецькій міфології цар Спарти, 
чоловік Леди. За різними версіями міфу, був сином спар-
танського царя Ойбала (героя Перієра) та наяди Батії 
(Горгофони, дочки Персея). Т., вигнаний зі Спарти братом 
Гіппокоонтом, знайшов притулок в Етолії у царя Фестія. 
Царська дочка Леда стала дружиною Т. й народила йому 
синів-близнюків Діоскурів (Кастора і Полідевка) і дочок g 
Клітемнестру та Єлену. За іншою версією, батьком Полі-
девка та Єлени вважають Зевса. Геракл убив Гіппокунта та ^ 
його синів і повернув владу в Спарті Т., а після загибелі 
братів Діоскурів царем став чоловік Єлени Менелай. За 
порадою Одіссея, всі претенденти на руку Єлени покля-
лися захищати її та і"і чоловіка, що змусило їх узяти участь 
у Троянській війні. 

ТІРС (бироод) — у грецькій міфології жезл Діоніса та його 
супутників, палиця, оповита плющем, листям винограду, 
з верхівкою у вигляді соснової шишки. 

ТІСІФОНА (Тіоіфбі'ті) — у грецькій міфології одна з трьох 
еріній, богинь помсти. Т. мала крила, її волосся було опо-
вите зміями, у Тартарі вона шмагала злочинців батогом, 
особливо переслідувала вбивць. 

ТІТОН, Тіфон (Tiecovoc) — у грецькій міфології тератоморфне 
страховисько, син Геї і Тартара (Аполаодор), чоловік 
Єхідни. За версією, викладеною в Гомерівських гімнах, Т. 
був народжений Герою самостійно, без участі Зевса, щоб у 
такий спосіб помститися за народження Атени Зевсом. Т. 
має сто драконових голів, людське тіло, вкрите пір'ям і 
густим волоссям, а замість ніг — клубки змій. Він рикає 
неначе леви, собаки або бики. Під час боротьби з тіта-
нами, Зевс уразив Т. своїми блискавками й скинув у 
Тартар. У трагедії Есхіла «Прометей» оповідається, що 
Зевс придушив Т. горою Етна в Сицилії, тому там і досі 
виривається вогонь із пащі чудовиська. Т. разом із Єхід-
ною народили пса Кербера, Лернейську гідру, Хімеру та 
собаку Орфа. 



178 ТІХЕ, Тіха (Тихл «випадковість») — у грецькій міфології 
богиня випадку та долі, у римлян ототожнювалася з Фор-
туною. Культ Т. особливо поширився в добу еллінізму, 
коли похитнулася віра в богів. Т. зображали як жінку з 
вінком на голові, яка стоїть на кулі (колесі) з рогом 
достатку й корабельним кермом у руках, їі образ відбито 
також у поезії Піндара та драмах Евріпіда. 

О 
Р ц ТРІПТОЛЕМ (ТрпттбЯєцос) — син елевсинського царя Келея 

і Метаніри. Деметра дала йому колоски пшениці й від-
правила до людей, щоб навчити їх науці рільництва. 

ТРІТОН (TpiTQv) — у грецькій міфології морське божество, 
син Посейдона та нереїди Амфітрити, брат німфи Роди, 
дружини Геліоса. За однією версією міфу, Т. мешкав у 
глибинах моря (Гесіод), за іншою — був божеством 
Трітонійського озера в Лівії, де врятував корабель арго-
навтів (Аполлоній Родоський). Т. зображували з риб'ячим 
хвостом замість ніг, із тризубом і мушлею в руках. Т. 
супроводжували Посейдона та Амфітриту. 

ТРОЯНСЬКА ВІЙНА — одна з найважливіших подій у грець-
кій міфології, з якою пов'язаний Троянський кікл (цикл) 
міфів, війна між давніми греками (ахейцями) й мешкан-
цями міста Трої. Зав'язкою Т. в. була суперечка між трьома 
богинями *— Атеною, Герою й Афродітою за володіння 
яблуком (яблуко розбрату) з написом «найвродливішій» 
(pulcherrimae), яке підкинула їм Еріда, богиня розбрату та 
чвар, на весіллі Пелея та Тетіс. За дорученням Зевса, 
суддею був Паріс, який визнав найвродливішою богинею 
Афродіту за її обіцянку подарувати йому кохання най-
вродливішої з жінок — Єлени. Афродіта й далі у Т. в. 
виступатиме на боці троянців, а Атена та Гера — на боці 
ахейців. Під час подорожі до Спарти Паріс умовив Єлену 
стати його дружиною й викрав Гї в чоловіка Менелая. 
Викрадення Єлени й було офіційним приводом Т. в. Ме-
нелай разом зі своїм братом Агамемноном збирає велике 
військо, куди увійшли колишні претенденти на руку 
Єлени, згодом до них приєднався також Ахі/іл. Т. в. 
точилася десять років, троянці витримали дев'ятирічну 
облогу, й лише хитрість, яку вигадав Одіссей {Троянський 
кінь), допомогла ахейцям здобути перемогу. Всі троянці 
загинули, а місто було знищене пожежею. Єдиний, кому 



у 
УЛІСС (Ulixes) — латинській варіант імені Одіссея. 

УРАН (Оирауоі;) — у грецькій міфології представник найдав-
нішого покоління богів, уособлення неба. У. був народже-
ний Геєю (Землею) і вступив із нею в перший божест-
венний шлюб, від якого народилися гори, море (Понт), 
тітани, німфи, кіклопи й сторукі. У. був невдоволений 
своїми дітьми, тому повертав їх назад в утробу Геї. Тоді 
Гея умовила молодшого з титанів — Кроноса — оскопити 
батька, а з крапель крові У., шо впали на землю, наро-
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вдалося врятуватися з кількома друзями й зберегти троян- 179 
ські святині {пенати), був Еней, який з допомогою богів 
мав поновити славу Трої, прибувши до Італії {Вергіаій, 
«Енеїда»), нащадки Енея заснували місто Рим. Головним 
історичним джерелом, яке розповідає про Т. в., вважаєть-
ся поема Гомера «Іліада», а також «кіклічні» поеми, траге-
дія «Троянки» Евріпіда, твори Геродота, Ератосфена. Факт у 
існування міста Трої (давня назва «Іліон») був підтверд- f h 
жений розкопками, проведеними відомим німецьким 
археологом Генріхом Шліманом. g 

ТРОЯНСЬКИЙ КІНЬ — у грецькій міфології винахід Одіс- | 
сея, велетенський дерев'яний кінь, споруджений майстром 
Епеєм. Греки зняли облогу Трої, спалили свій табір і від- ^ 
пливли до острова Тенедос, але загін найкраших ахей- і 
ських воїнів залишився і сховався всередині коня. Ахеєць і 
Сінон умовив троянців установити Т. к. у місті як дарунок J 
Атені, хоча жрець Лаокоон попереджав їх про небезпеку. 
Вночі, коли троянці відпочивали після святкування пере-
моги, ахейці вилізли з черева коня, відчинили браму міста 
для війська, яке повернулося. Цілу ніч тривала різанина, 
місто Трою та його мешканців було знищено. 

ТУРН (Turnus) — у римській міфології цар італійського 
племені рутулів, який виступив на чолі об'єднаного вій-
ська проти Енея й троянців. Т. загинув у двобої з Енеєм. 



180 дилися гіганти, ерінії (богині помсти), богиня Афродіта. 
Скалічений У. зник, а верховним богом став його син 

^ Кронос, так відбулася перша зміна поколінь богів. Друга 
зміна поколінь сталася після тітаномахії, коли володарем 

^ богів і людей був проголошений син Кроноса Зевс, який 
знову позбавив батька влади й створив новий світ гар-

W монії й порядку, світ олімпійських богів. Міф про у . 
® належить до архаїчного періоду міфології й відбиває 

^ найдавніші космогонічні погляди давніх греків про 
нерозривну сутність землі та неба, які становили єдине 
ціле. 

УРАНІЯ (OupavLa) — у грецькій міфології одна з дев'яти муз, 
муза астрономії, дочка Зевса й Мнемосіни, яку зображали 
з небесною сферою в руках. 

ФАВН (Faunus) — у римській міфології бог лісів і ланів, 
охоронець худоби, опікун пастухів і селян, сільського 
життя взагалі, лісовий вішун. Ф. ототожнювався з грець-
ким Паном, тому зображався з рогами на голові. Ф. був 
захисником худоби від хвороб і диких звірів, найчастіше 
від вовків, тому вовк (lupus) був його зооморфним фети-
шем, а свято на честь Ф., започатковане Евандром, 
називалося луперкалії (15 лютого). Під час святкування 
жерці-луперки приносили в жертву Ф. собаку й цапа, а 
потім бігали навколо Палатина, шмагаючи жінок 
ремінцями, вирізаними зі шкури жертовних тварин, щоб 
зробити їх плодовитішими. Свято луперкалій відзначали 
до 494 р. н.е., а Ф. вважали сином Піка (одне з перевті-
лень Марса) й батьком царя Латіна. 

ФАВНА, Фауна (Fauna) — у римській міфології богиня ро-
дючості й достатку, яка мала дар передбачення й відпо-
відала за збільшення поголів'я худоби. Ф. була жіночим 
відповідником Фавна і вважалася його дочкою (сестрою 
або дружиною). Ф. часто називали Бона деа (добра богиня), 
саме під цим іменем Ф. стала опікункою жінок і жіночого 



здоров'я. На її честь було встановлено культ, до якого 181 
залучалися тільки заміжні жінки, які мали або бажали 
мати дітей. Щорічно на початку грудня в Римі, в будинку 
консула (претора) влаштовували свято для знатних рим-
лянок на честь богині з піснями та танцями, всім чоло-
вікам категорично заборонялося бути на ньому. 

ФАЕТОН (ФаеОсоу «тоіі, що випромінює») — у грецькій міфо- ^ j j 
логії син Геліоса, бога сонця, й німфи Клімени (Овідій) або 
Кефала й Еос (Гесіод), брат Геліад. Ф. умовив батька до-
зволити йому керувати колісницею сонця, але не втри-
мавши вогнедишних коней, відхилився від належного | 
шляху, й наблизився впритул до землі, викликавши # 
страшні пожежі. Щоб урятувати землю, Зевс уразив Ф. ^ 
блискавкою, а Геліади (сестри Ф.), оплакуючи брата, стали g 
тополями. До образу Ф. зверталися Овідій у «Метамор- і 
фозах» та Евріпід у трагедії «Фаетон», яка збереглася лише я 
в уривках. 

ФАТУМ (Fatum «рок, доля») — у римській міфології бо-
жество неминучої долі. Спочатку фати (Fata) існували 
тільки в множині, були як чоловічого, так і жіночого роду. 
Вони вособлювали поняття долі як вироку богів, були 
подібні до грецьких Мойр і римських Парок, не мали офі-
ційного культу. Ф. був пов'язаний із Фортуною, богинею 
ш,асливої долі. 

ФЕБА (Фоїргі) — у грецькій міфології тітаніда, дочка Урана та 
Геї, сестра й дружина Коя, мати Лето й Астерії, бабуся 
Аполлона й Артеміди. Ф. володіла хистом пророкування, 
вважалася засновницею храму й оракула (Дельфійський 
оракул) у місті Дельфи, які з часом подарувала своєму 
онукові Аполлону. У римській міфології Ф. — одне з імен 
Діани. 

ФЕБРІС (Febris) — у римській міфології богиня гарячки, ви-
кликаної малярією. Ф. мала своє святилище на Палатин-
ському пагорбі й декілька вівтарів, до неї зверталися хворі 
на малярію з проханням про одужання. 

ФЕДРА (Фаібра) — у грецькій міфології дочка критського 
царя Міноса й Пасіфаї, сестра Аріадни, онука бога сонця 
Геліоса. Ф. була дружиною царя Тесея, але покохала свого 
пасинка Іпполіта, який відхилив її кохання. У відчаї Ф. 



182 повісилася, але в прощальному листі до чоловіка звину-
ватила в своїй смерті Іпполіта. Образ Ф. відтворив Евріпід 

^ у трагедії «Іпполіт». 

ФЕНІКС (OoiviO — у грецькій міфології священний птах 
єгиптян, схожий на орла з золотим пір'ям, який живе 

Л понад 500 (або 1000) років. Відчуваючи наближення смерті, 
® Ф. спалює себе й із попелу народжується знову, чим сим-

волізує вічність процесу оновлення, у римській міфології 
Ф. був символом непорушності Римської імперії. 

ФЩЕС (Fides) — у римській міфології богиня вірності при-
сязі, яка разом із Піетас (уособлення обов'язку перед 
богами, батьківщиною, батьками) була моральною осно-
вою римського суспільства. Культ Ф. було запроваджено 
Нумою Помпілієм, а у III ст. до н.е. на Капітолії був 
споруджений храм богині, де зберігався державний архів 
міжнародних угод Риму. Ф. часто карбували на монетах 
як символ вірності угоді, таке саме значення мало й 
зображення з'єднаних правих рук. 

ФІЛОКТЕТ (OaoKTfftrii;) — у грецькій міфології цар міста 
Мелібеї, син Паета, один із претендентів на руку Єлени, 
що брав участь у Троянській війні. Ф. отримав у подарунок 
від Геракла лук і стріли за те, що він (чи його батько) мав 
підпалити його жертовне вогнище, але був змушений 
майже на десять років залишитися на острові Лемнос, 
тому що від укусу змії в нього утворилася болюча рана, 
яка не загоювалася. Згідно з пророцтвом одного з жерців, 
здобути перемогу над Троєю можливо було тільки з допо-
могою лука й стріл Геракла. Одіссей і Діомед привезли Ф. 
в табір ахейців, де його вилікував один із синів Асклепія, 
а згодом він у двобої убив стрілою Паріса. Міф про Ф. 
розроблявся в трагедіях Есхіла, Софокла, Евріпіда. 

ФОНС (Fons «джерело») — у римській міфології бог усіх 
джерел, син Януса й німфи Ютурни. На честь Ф. відзна-
чали свято фонтаналії (13 жовтня), кидаючи у воду квіти. 
Культ Ф. був особливо поширений серед рабів і ремісників. 

ФОРТУНА (Fortuna) — у римській міфології богиня щастя, 
щасливої долі, талану, інколи вважалася дочкою Юпітера, 
ототожнювалася з грецькою богинею Тіхе. У докласичній 
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ХАОС (Хаос) — У грецькій міфології вільний світовий про-

стір, який виник до появи речей, разом із Геєю (Земля), 
Тартаром і Еросом, одна з чотирьох першопотенцій (Гесіод). 
X. породив Ереб (морок) і Нікту (ніч), від яких з'явилися 
Ефір (повітря) і Геліра (день). Поняття X. знайшло відби-
ток у філософських концепціях Анаксагора, Платана, 
Арістотеля. 

міфології Ф. була богинею врожаю, потім материнства. 183 
Переорієнтацію культу богині запровадив цар Сервій 
Туллій, колишній син рабині, який, на його думку, завдя- ''і 
ки Ф. отримав царську владу. Ф. мала численні храми й 
вівтарі. Подібно до пенатів, культ Ф. поєднував кілька 
різних культів, шоб забезпечити прихильність долі рим-
ському народові загалом і окремим його верствам або \ _ 
представникам, наприклад імператорам (Ф. Цезаря або Ф. f̂ .̂  
Августа). Ф. зображували на кулі чи колесі (символ мін-
ливості долі) з рогом достатку й корабельним кермом у 
руках, інколи із зав'язаними очима. 'g 

ФРІКС (ФріО — У грецькій міфології син фіванського царя # 
Атаманта (Афаманта) й Нефели, брат Гелли. Після того як ^ 
батько одружився вдруге, дітей почала переслідувати З 
мачуха Іно, яка умовила чоловіка принести Ф. в жертву 
богам, шоб урятувати місто від голоду. Діти втекли на овні 
(барані) з вовною з щирого золота, присланому матір'ю. 
Коли вони пролітали над затокою, Гелла впала у воду й 
потонула, від її імені походить назва затоки Геллеспонт 
(«море Гелли»). Ф. дістався до царя Колхіди Еета й зго-
дом одружився з його дочкою Халкіопою, приніс у жертву 
Зевсові дивовижного овна, а золоте руно зберігалося в 
священному гаю Ареса. Міфічний сюжет оповідає Аполло-
ній Родоський у поемі «Аргонавтика». 

ФУРІЇ (Furiae, від flirire «шаленіти») — у римській міфології 
богині помсти й мук совісті, яких ототожнювали з грець-
кими ерініями. Ф. карали людей за скоєні злочини. 

її 



184 ХАРІБДА (Харирбіс) — у грецькій міфології морське стра-
ховисько у вигляді коловороту, яке жило на протилежному 

^ від Скілли (Сцилли) березі вузької протоки (між Італією й 
Сицилією). X. тричі на день ковтала й виштовхувала воду, 
а Скілла хапала шістьма пащами все, що пропливало повз 

^ неї. Пропливти між Скіллою і X. вдалося лише Одіссею та 
2 аргонавтам. 
О 

Р н ХАРІТИ (Харіте?, від харі- «доброта») — у грецькій міфології 
дочки Зевса й океаніди Евріноми (Геліоса й Егли), богині 
жіночої краси й принадності, які супроводжували Афроді-
ту, Діоніса, Аполлона. Гесіод розповіцає про трьох X.: Аглаю 
(«блиск»), Евфросіну («радість»), Талію («цвітіння»), Гомер 
згадує одну — Пасіфею. Інколи X. ототожнювали з горами 
(орами), а у римській міфології їм відповіцали грації. 

ХІМЕРА (Хіцаїра) — у грецькій міфології вогнедишне мік-
сантропічне страховисько, яке мало три голови: лева, 
кози, змія й потрійний тулуб — спереду лев'ячий, посере-
дині — козячий, а позаду — зміїний {Гомер). X. народили 

Хімера. 
Бронза. Флоренція. Археологічний музей 



Єхідна й Тітон, вона спустошила землі Лікії та Харії й 185 
була вбита героєм Бемерофонтом, який піднявся в небо 
на крилатому Пегасі. Переносно X. — щось неможливе, 
вигадка. 

ц 

р і 

ХИРОН (Xelpcov) — у грецькій міфології кентавр, син Кроноса 
та океаніци Філіри, який народився напівлюдиною, напів-
конем. Наймудріший серед кентаврів, учитель і вихователь 
героїв: Тесея, Ясона, братів Діоскурів, Асклепія та інших. X. 
був випадково поранений Гераклом стрілою, змоченою 
отрутою лернейської гідри. Страждаючи від нестерпних 
мук, X. відмовився від божественного безсмертя в обмін 
на звільнення прикутого Прометея. X. є архаїчним боже- ^ 
ством, яке тісно пов'язане з героїчною міфологією. ^ 

ЦЕРЕРА (Ceres) — у римській міфології одна з найдавніших 
італійських богинь, спочатку богиня землеробства, родю-
чості й урожаю, володарка ман і підземного царства {аїд), 
з часом — покровителька материнства та шлюбів, мати 
Прозерпіни. Культ Ц. був особливо поширений серед селян, 
які вважали Гї захисницею сільської громади (пага) й 
урожаю. У період Римської республіки Ц. очолила пле-
бейську тріаду богів, до якої належали ше два божества 
родючих сил землі — Лібер і Лібера. Інколи вважали, шо 
вони діти Ц. Приблизно від ПІ ст. до н. е., Ц. почали ото-
тожнювати з грецькою Деметрою, Ліберу — з її дочкою 
Персефоною, а Лібера — з Діонісом. Тріада мала спільний 
храм, збудований у Римі на Авентинському пагорбі, де 
зберігався архів (казна) плебейських магістратів. На честь 
Ц. справляли свято цереалїї (19 квітня), під час якого 
відбувалися циркові й акторські ігри (Ludi Cereales). Рим-
ляни часто вшановували ІД. разом із богинею Теллус 
(Земля), яка також була богинею мертвих. 

ЦІРЦЕЯ (Circe) — латинський варіант грецького імені Кірка, 
німфа-чаклунка, дочка Геліоса, що, як вважали римляни, 
жила на мисі Ц. (Сігсеіі). 
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ЮВЕНТА (Juventas «юність») — у римській міфології богиня 
юності, опікунка неповнолітніх юнаків, які робили внесок 
у касу Ю., коли ставали дорослими. Ю. мала светилище 
на Капітолії, вшановувалась разом із Юпітером, що 
символізувало вічну молодість Риму, ототожнювалася з 
фецькою Гебою. 

ЮЛ (Julus) — у римській міфології друге ім'я сина Енея й 
Креуси Асканія, яке він отримав, коли прибув з батьком до 
Італії. За однією з версій міфу, Ю. — батько Ольвія, який 
став правителем Альби Лонги. Від Ю. походив зна-
менитий римський рід Юліїв. 

ЮНОНА (Juno) — у римській міфології давня італійська 
богиня родючості, потім дружина Юпітера, цариця богів, 
яку ототожнювали з грецькою Герою. Ю. була опікункою 
шлюбів, материнства й жінок загалом. Кожна римська 
жінка мала свою Ю., а чоловік — Генія. Після об'єднання 
італійських земель навколо Рима, Ю. разом із Юпітером і 
Мінервою увійшла до Капітолійської тріади найшано-
ваніших римських божеств і отримала титул Ю. Регіни 
(цариці), хранительки родини. На Капітолійському пагорбі 
було споруджено храм, присвячений божественній трійці. 
Культ Ю. здійснювали матрони (matronae), тобто заміжні 
жінки, тому ш,о вона охороняла шлюби — Ю. Пронуба 
(весільна), допомагала при пологах — Ю. Луцина (ясна) й 
годувала немовлят — Ю. Руміна (годувальниця). На честь 
Ю. Луцини відзначали свято матроналії (1 березня). Свій 
храм на Капітолії мала також Ю. Монета (порадниця), де 
з часом розташувався перший монетний двір. У храмі 
тримали священних птахів Ю. — гусей, які, за перека-
зами, врятували Рим (Капітолій) від навали галлів. 

ЮПІТЕР (Juppiter, Jovis pater) -- у римській міфології давнє 
італійське божество неба, світла, дощу й грози, потім — 
верховний бог римлян, чоловік Юнони. Ю. вважався по-
кровителем римської держави, охоронцем свободи й величі 
римського народу, тому мав почесні титули царя богів (гех 
deorum) та Ю. Найкращий Найвеличніший (luppiter 



ЯНУС (Janus, від janua «двері») — у римській міфології най-
давніший з італійських богів, який мав два обличчя, що 
дивляться у різні боки: одне — в майбутнє, інше — в 

•а 
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Optimus Maximus). Ю. називали також Капітолійським, 187 
оскільки він очолював Капітолійську тріаду (Ю., Юнона, 
Мінерва) й мав храм на Капітолійському пагорбі, де ' 
відбувалися найважливіші державні події: почесні жертво-
приношення, перше після призначення засідання сенату, 
присяга нових консулів. Як верховний бог Ю. відповідав 
за військові перемоги Риму, тому називався Ю. Віктор V 
(переможець) і Ю. Статор (той, що зупиняє), який 
зупиняв римських воїнів, якщо вони втікали. Його нази-
вали ще й Ю. Тонанс (гримлячий) Ю. Фульгатор (Громо-
вержець), Ю. Сенатор (творець погоди) тощо. Тріумфаль-
ні процесії піднімалися до Капітолійського храму Ю., де 
римський полководець (імператор), схожий на Ю., у чер-
воній тозі та з лавровим вінком на голові, приносив багаті 
жертви й залишав свій вінок. Ю. також підтримував лад у 
світі й звався Охоронцем світу (Conservator orbis), його 
ім'ям часто присягалися. Зовні він нагадував грецького 
Зевса, якого зображували на троні з обов'язковими атри-
бутами в руках — блискавкою й скіпетром, зооморфним 
фетишем Ю. був орел — символ римських легіонів. За 
часів Римської імперії Ю. став покровителем імператорів, 
на його честь відбувалися Римські ігри. 

ЮСТИЦІЯ (Justitia «правосуддя») — у римській міфології 
вособлення справедливості. Культ богині був започатко-
ваний імператором Тиберієм у 1 ст. н.е., на її честь було 
споруджено храм. 

ЮТУРНА (Juturna, від juvare «допомагати») — у римській 
міфології чарівна водяна німфа цілющого джерела біля 
храму Вести, дружина Януса, мати Фонса. Ю. були при-
свячені храм у Римі та свята ютурналії (11 січня). За 
іншою версією — сестра царя рутулів Турна, яку покохав 
Юпітер. 



188 минуле, а також і хист передбачення. Я. — це бог дверей, 
входу й виходу, будь-якого початку, йому було присвя-

^ чено: перший місяць року (Januarius — січень), перші дні 
місяця (Kalendae — календи), перші години дня (ранок), 

^ початок людського життя або будь-який інший відтинок 
часу. Звертання до богів розпочинали з імені Я. як най-

Л старшого, його голова була викарбувана на найдрібнішій 
О римській монеті — ассі. Я. вважався також першим царем 

Лація, який мешкав на пагорбі Янікул, де у нього пере-
ховувався позбавлений влади Сатурн. На честь Я. було 
збудовано численні храми, але найвідоміший — храм у 
вигляді подвійної арки, споруджений на форумі Нумою 
Помпілієм. Ворота храму відчиняли під час війни й 
зачиняли за часів миру, але тільки за правління Нуми 
Помпілія вони весь час були зачинені. У найдавнішій 
літературній пам'ятці — пісні саліїв — Я. називали «богом 
богів» і «добрим творцем» світу. Овідій порівнював Я. з 
первісним хаосом, який перетворився на бога й запро-
вадив лад, існував також зв'язок між Я. і Квіріном. Бога 
дверей зображували з трьомастами пальцями на правій 
руці та шістдесятьма п'ятьма — на лівій, за кількістю днів 
року, його атрибутами були ключі й палиця. Я. не мав 
відповідника в грецькій міфології. Переносно Я. — 
дволика, двоєдушна людина. 

ЯСОН, Язон (laocov «цілитель») — у грецькій міфології герой, 
син іолкійського царя Есона й Полімеди, ватажок арго-
навтів. Есона позбавив царської влади його брат Лелій. 
Щоб урятувати маленького Я., батько відіслав його на 
виховання до кентавра Хірона. Коли Я. виповнилося 
двадцять років, він повернувся в Іолк і зажадав здобути 
царську владу. Пелій погодився, але лише за умови, що Я. 
привезе йому золоте руно, яке колись залишив у свяшен-
ному гаю Фрікс. У поході до Колхіди взяли участь п'ят-
десят героїв із різних куточків Греції. За Аполлодором, 
корабель мандрівників називався Арго, тому і їх почали 
називати аргонавтами. У Колхіді Я. попросив царя Еета 
віддати йому золоте руно. Той погодився, якшо Я. зуміє 
на вогнедишних биках із мідними ногами зорати поле, 
засіяти його драконячими зубами й подолати воїнів, які 
виростуть із цих зубів. Виконати всі завдання ватажку 
аргонавтів допомогла закохана в Я. Медвя, дочка царя 
Еета, але той відмовився віддати руно. Тоді Я. з допо-



могою Медеї викрав золоте руно, а потім вона разом із 189 
братом Апсіртом та аргонавтами утекла з Колхіди. Коли 
батько почав переслідувати втікачів, Медея вбила брата й, ^ ^ 
розрубавши на частини, кинула в море. Яет затримався, 
щоб виловити тіло сина для гідного поховання. Під час 
подорожі Медея й Я. одружилися, а коли повернулися в 
Іолк, дізналися, що Лелій не дотримав слова, вбив батька \ : 
й усіх рідних Я. Медея помстилася зрадникові, переко- •• 
навши дочок Пелія зварити батька у казані, нібито щоб 
повернути йому молодість, але царську владу успадкував g 
не Я., а син Пелія. Медея й Я. були змушені залишити g 
Іолк і оселитися в Коринфі, де безтурботно прожили 10 © 
років. Згодом Я. вирішив одружитися вдруге, тоді обурена Щ 
Медея вбила суперницю, двох своїх дітей і зникла на ^ 
крилатій колісниці. Я. заподіяв собі смерть або загинув f 
під уламками корабля Арго. Образи Я. й Медеї надихнули S 
Евріпіда (трагедія «Медея»). 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Що означають і звідки походять терміни «міф» 
і «міфологія»? 

2. Скільки періодів налічує історія античної 
міфології? 

3. Як ви розумієте поняття «рудименти» та «фер-
менти» міфу? 

4. Які класифікації міфів ви знаєте? 
5. Які космогонічні сили (першопотенції) утво-

рили античний космос? 
6. Чому Гея (Земля) вважається головним боже-

ством архаїчного періоду? 
7. Що означають терміни «хтонізм», «хтоніч-

ний»? 
8. Пригадайте перші божественні шлюби в 

грецькій міфології. 
9. Чому найвіцоміші грецькі боги класичного 

періоду називаються олімпійськими? 
10. Що означають терміни «тітаномахія» та 

«гігантомахія» в грецькій міфології? 



1 9 0 11- Хто такі кентаври? Назвіть ім'я найвідомі-
шого з кентаврів. 

12. Чи можна назвати Зевса батьком богів, людей 
і героїв? 

SJ 13. Як утворилася родина богів-олімпійців? 
Скільки їх було? 

f f j 14. Звідки походять герої? Пригадайте ім'я і под-
О виги найславетнішого загальнофецького героя. 

Р н 15. Чи були герої серед олімпійських богів? 
16. Пригадайте імена інтелектуальних героїв у 

грецькій міфології. 
17. Хто з римських богів належав до «капітолій-

ської трійці»? З чим пов'язана ця назва? 
18. Як виник паралелізм божественних образів 

грецької та римської міфології? 
19. Якого походження найвіцоміший римський 

герой Еней? Які літературні твори йому при-
свячені? 

20. Чому Гай Юлій Цезар вважав себе нащадком 
Венери? 



АНТИЧНА 
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Д! авиьогрецька література — література 
• народу, який населяв у І тис. до н. е. 

Балканський півострів, острови Егей-
ського моря, західне узбережжя Малої 

Л5ІЇ (Іонію), а тоді Сицилію, південно-захід-
1ІС та південне узбережжя Італії, Північну 
Африку та Близький Схід. 

Греція пройшла довгий історичний шлях, 
на якому відбувалися відчутні зміни в сус-
пільно-політичному й економічному житті 
країни. Докорінно змінювалися умови існу-
вання грецьких племен, зростала й усклад-
нювалася свідомість людей, їхнє сприйняття 
навколишнього світу. Всі ці зміни позначи-
лися на процесі творення літератури й мис-
ісцтва, які жваво відгукувалися на запити 
часу. 

Взаємний зв 'язок між літературою та по-
гребами суспільства був в античному світі 
завжди надзвичайно тісний. Отже, для того, 
щоб зрозуміти причини появи тих чи інших 
лігературних жанрів у різні періоди розвитку 
грецького суспільства, слід зазначити найго-
ловніші етапи становлення літератури. 
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Кожна зі створених досі періодизацііі давньогрецької 193 
літератури має, безперечно, умовний характер. Наіічасті-
ше вирізняють чотири епохи: 
I. Література архаїчної Греції: 

• долітературний період (до середини IX ст. до н. е.); 4' 
• гомерівський період (до VII ст. до н. е.). 

II . Класична література Греції: 
• післягомерівський період (VII—VI ст. до н. е.); 
• аттичний період (V—IV ст. до н. е.). 

I II . Література доби еллінізму (кінець FV—II ст. до н. е.). Р, 
IV. Література епохи римського панування (середина II ст. І , 
до н . е. — IV ст. н . е.). и 

Окремі автори третю й четверту епохи поєднують в ^ 
одну — елліністично-римську. 5 

Римська література — література латинською мовою g 
III ст. до н. е. — VI ст. н. е. Носіями культури (з посту-
новим поширенням латинської мови) було населення 
Лації, згодом — усієї Італії, ще пізніше — всіх областей 
західного й почасти східного Середземномор'я. 

Подібно до Греції, Рим пройшов довгий шлях розвит-
ку. У римському суспільстві відбувались істотні соціально-
економічні й політичні зміни, що тією чи іншою мірою 
впливали на літературний процес. Помітно змінювалася й 
сама латинська мова, адже процес створення класичної 
літературної мови тривав досить довго. Періоди карди-
нальних змін у ній стали засадничим критерієм для періо-
дизації римської літератури вже від часів Відродження. 
Проте логічнішою видається періодизація римської літе-
ратури, запропонована вченими-класицистами: 
I. Література епохи Республіки: 

• долітературний період (до середини III ст. до н. е.); 
• період ранньої римської літератури (до середини 

II ст. до н. е.); 
• література періоду громадянських воєн (до 31 р. до 

н. е.). 
II . Література епохи Імперії: 

• література ранньої Імперії (або «доби Августа», до 
3 0 - 4 0 - х pp. н. е.); 

• література пізнішої Імперії (до кінця V ст. н. е.). 
6 Антична література 



АВРЕЛІЙ МАРК АНТОНІЙ (М. Aurelius 121-180 pp. н. е.) -
римський імператор і філософ, походив зі знатного роду 
Анніїв, вихідців з Іспанії. Народився в Римі й називався 
спочатку Марком Аннієм Катілієм Севером, згодом був 
усиновлений Адріаном і став спадкоємцем імператорської 
влади (161—180). Отримав різнобічну освіту, вивчав філо-
софію, граматику, риторику під керівництвом Фронтона й 
Герода Аттіка. Під впливом лекцій Епіктета та Юнія 
Рустіка захопився філософією стоїцизму, насамперед 
Сенекою з його проповіддю безтурботності, покори, дружби 
між усіма людьми незалежно від соціального становища, 
з ідеалом «довершеного» монарха, який турбується про 
благо громадян і держави. Безкорисливість, скромність, 
стриманість, серйозність і наполегливість, презирство до 
доносів і терпимість до свого брата і співправителя Луція 
Бери, до дружини, яка заслуговувала на осуд, витримка, з 
якою він переніс розчарування в синові, який виявився 
не гідним стати його спадкоємцем, спокій, з яким він 
сприйняв смерть, — свідчать про те, що А. свідомо й неу-
хильно керувався порадами Платана. «Філософом на 
троні» — таким увійшов в історію літератури А. Після 
його смерті залишилася неопубл і кованою дуже своєрідна 
сповідь грецькою мовою «Роздуми» («Наодинці з собою»). 
«Почни з самого себе й досліди насамперед самого себе», — 
радить А. Зосереджуючись на динаміці внутрішньої при-
роди людини, він тим самим відмежовував її від тих соціаль-
них сил, які формують особу. Нетривкості й безперспек-



тивності розкладу рабовласницького суспільства пись- 195 
менник протиставляє проповідь добра й самовдосконалення. 

«АГАМЕМНОН» ('Ayaiitiivcov) — перша частина трилогії Есхіла 
«Орестея», в основу якої покладено розповідь про злочин 
Клітемнестри, дружини Агамемнона. Дія відбувається в 
Аргосі, перед палацом Атрідів. На гірських вершинах 
запалені сигнальні вогні, які сповіщають про падіння Трої, 
їх помічає Слуга, шо несе варту на даху палацу. Тим часом 
тут збирається хор із місцевих старійшин. Згадуючи про 

с 
початок походу й пов'язане з ним принесення в жертву ^ 
Іфігенії, хор благає богів про завершення війни без над- да 
мірного кровопролиття. З'являється Вісник і сповіщає і" 
про перемогу греків. Незабаром на колісниці прибуває "Щ 
Агамемнон у супроводі дочки троянського царя Пріама — g 
віщунки Кассандри. Клітемнестра наказує розстелити перед ? 
переможцем пурпуровий килим і вмовляє чоловіка ступи- g 
ти на нього. Кассандра в екстазі віщує смерть Агамемнона < 
й свою. Вони заходять до палацу, і згодом чути звідти 
крики царя. Коли відчиняються двері, крізь них бачимо 
закривавлені трупи Агамемнона й Кассандри, а над ними — 
Клітемнестру з сокирою. Клітемнестра проголошує, що 
вбивство Агамемнона було Гі помстою за Іфігенію. Хор 
звинувачує Клітемнестру за пролиту кров. З'являється Егіст, 
він прийшов з охороною й погрожує хорові зброєю, але 
Клітемнестра стримує його. Хор висловлює сподівання, 
що син Орест помститься за батька. 

Мистецтво Есхіла-драматурга спрямоване на відтво-
рення лиховісних передчуттів, драматизму подій (сповне-
ні тривогою пісні хору, які розповідають про події, що 
передували походові; улеслива промова Клітемнестри до 
Агамемнона з прихованою погрозою; зловісний пурпуро-
вий колір килима; пророцтва Кассандри). Есхіл зберігає 
ідею успадкованого родом Атрідів прокляття, але воно 
здійснюється завдяки свідомому волевияву людей. 

Головний образ трагедії — ^ ітемнестра , жінка вольо-
вої, навіть залізної вдачі. Жадоба помсти за вірачену дитину 
й прагнення передати обранцеві Егісту владу вмотиво-
вуються Есхілом досить переконливо. Яскраво змальовані 
й інші персонажі. Есхіл відтворює настрої сучасного йому 
суспільства (невдоволення воєнною експедицією до 
Єгипту 459 р. до н. е.; прагнення миру й злагоди; неба-
жання коритися ворогам). Виносячи присуд Клітемнестрі 



196 та Егістові, Есхіл вкладає в уста хору думку про те, що 
найвищий суд над царями належить народові, а правда 

^ неминуче візьме гору над злочином. 

Ії5 АКЦІЙ ЛУЦІЙ (Accius Lucius; 170 - бл. 85 pp. до н. е.) -
римський поет, син вільновідпущеника. Римляни шанували 

^ його як великого трагіка. Йому приписують авторство 
О понад сорока творів, із яких до нас дійшли тільки фраг-

Р ц менти. Переважно це вільні переробки трагедій Евріпіда й 
Софокла, а також дві трагедії на сюжети з римської історії: 
«Брут» («Brutus») та «Енеїда» («Aeneadae»), в яких автор 
відгукується на політичні події його часу. 

АЛЕКСЩ ("ЛЛе^іі;; IV ст. до н. е.) — грецький драматург, 
автор близько двохсот сорока п'єс, переважним чином 
комедій. До нашого часу дійшли тільки фрагменти. Для А. 
характерним є комічне потрактування міфічних героїв і 
пильний інтерес до персонажів, яких глядач легко розпіз-
нає, приміром ремісників, воїнів, гетер. 

АЛКЕЄВА СТРОФА (systema Alcaicum) — одна з найуживані-
ших метричних строф давньогрецького віршування, яка 
складається з чотирьох віршів. Перший та другий вірш 
містять 11 складів, третій — 9, четвертий — 10. До рим-
ського віршування запроваджена Горацієм. 
—^и——//—ии—ии(—) 
—^и——//—ии—ии(—) 
— ^ и - — ^ и - и ( - ) 
—ии-^ии—и—и(—) 

АЛКЕЙ ('АЯкаїо;; кін. VII — поч. VI ст. до н. е.) — 
давньогрецький поет із Мітілени на острові Лесбос, писав 
еолійським діалектом, представник монодичної лірики, 
належав до аристократичного роду й у політичній бороть-
бі стояв на боці аристократичної олігархії, через що після 
перемоги демократів його було вигнано з Греції. Повер-
нувся з Єгипту на батьківщину лише наприкінці життя. У 
творчості А. відбилася політична боротьба на Лесбосі 
(«Пісні заколоту»), а також застільна й еротична тематика. 
Для поезії А. характерні наочна образність, емотивна 
сила, прямолінійність висловлювання, але водночас і обме-
женість світобачення, традиційність сприйняття міфології 
та до певної міри елементарність почуттів і думок. За 



формою твори А. позначені різноманітністю розмірів, музи- 197 
кальністю та своєрідним способом побудови строф (одна 
з них увійшла до історії віршування під назвою «алкеєва 
строфа»). Творчість А. була дуже популярна. Його послі-
довники — Анакреонт, Теокріт, Горацій. 

«АЛКЕСТІДА» ("Ліктіотк;) — рання трагедія Евріпіда, напи-
сана 438 р. до н. е. У пролозі Аполлон розкриває перед-
історію дії твору. Адметові, царю Фереї у Фесалії, напро-
роковано близьку смерть. Проте він ше може врятуватися, 
якщо хтось інший погодиться піти зі світу замість нього. ^ 
Однак ніхто не виявляє готовності до такого кроку, навіть 
літні батьки Адмета: вони пояснюють свою відмову тим, 
що життя дається людині тільки раз. Лише його вірна % 
дружина Алкеста виявляє готовність до такої самопожерт- g 
ви. Ось уже наближається бог смерті Танатос, який хоче g 
забрати Алкесту з собою. Марно пробує Аполлон розчу- ї-
лити Танатоса, щоб той відмовився від свого наміру. Тим < 
часом з уст служниці стає відомо, як Алкеста готується 
остаточно розпрощатися з життям. З'являється й сама 
Алкеста, спираючися на руку чоловіка. Вона твердо вирі-
шила пожертвувати своїм життям, мотивуючи свій крок 
тим, що для дітей батько важить більше, ніж мати. Після 
того як Адмет пообіцяв їй, що більше не одружувати-
меться, вона помирає. І тут у дії настає різкий неспо-
діваний поворот. До Адмета в гості завітав Геракл. Адмет 
спочатку нічого не розповідає гостеві про свою печаль, 
оскільки не хоче його засмучувати. Він навіть влаштовує 
учту на честь Геракла. Але Геракл усе ж довідався про 
причини жалоби господаря палацу й вирішив негайно 
вжити рішучих дій, щоб допомогти Адметові. Відчайдуш-
ними зусиллями Гераклові вдається вирвати Алкесту з 
лабет бога смерті. У заключній сцені він і справді приво-
дить її до Адмета. 

У цьому творі, що є завершальною частиною тетра-
логії, за яку Евріпід у змаганні з Софоклом отримав другу 
премію, є дві сцени, сповнені особливої поетичної сили й 
мистецької довершеності: комедійно забарвлена сцена з 
Гераклом, який розважається на учті в палаці царя, наче 
там нічого лихого й не трапилося (сильна контрастна дія) 
та сцена впізнання дружини й чоловіка в кінці твору 
(Геракл накрив спочатку вуаллю обличчя Алкести, яку він 
повернув із царства мертвих немов здобутий у боротьбі 



198 переможний приз, заявивши, що це одна з його власних 
бранок). Евріпід ставить своїх персонажів перед дилемою: 

^ життя та смерть, обов'язок і кохання, честь родини й 
бажання слави. 

АЛКІФРОН ('АХкіфршу; II ст. н. е.) — грецький письменник, 
ритор, автор збірки літературних листів. Вигадані адре-
сати й адресанти — ремісники, гетери, селяни, парасити 
(«нахлібники») — перенесені А. у класичну старовину, до 
Афін IV ст. до н. е. Проте образ мислення й учинки всіх 
персонажів були безпосередньо пов'язані з сучасною А. 
суспільно-політичною ситуацією. Листи А. — це диво-
вижні зразки змішаного жанру. Традиція аттичної комедії 
з її яскравою пародійністю поєднувалася з жанром епігра-
ми та роману. Деякі листи є самостійними новелами. 

АЛКМАН ('AA.Kiiav; VII ст. до н. е.) — грецький поет родом із 
Сард, походженням із Малої Азії, мешканець Спарти, 
представник хорової лірики, автор партеніїв (дівочих 
пісень), які виконувалися з музичним супроводом і тан-
цями, писав дорійським діалектом. Твори А. складалися з 
трьох компонентів: міфу, дидактичних повчань та особис-
того віршування й прославляння тих, для кого викону-
вався хоровий гімн. Є україномовні переклади окремих 
творів А., які належать Г. Кочурові та А. Содоморі. 

АММІАН МАРЦЕЛІН (Ammianus Marcellinus; бл. 330 — бл. 
400 pp. н. е.) — римський історик, напевно, родом із 
Антіохії (Сирія), прихильник антихристиянської політики 
імператора Юліана, учасник військових походів проти 
германців і персів. Від 380-х pp. жив у Римі. Його фунда-
ментальна праця «Історія» («Res gestae») описує події від 
імператора Нерви (96—98 pp.) до битви з готами при 
Адріанополі 378 р. Із тридцяти одного тому до наших днів 
дійшли сімнадцять завершальних частин. Описи А. по-
значені знанням справи, точністю й літературною май-
стерністю; вони містять важливі дані про соціально-полі-
тичне життя Римської імперії, в тому числі й про звичаї 
германських племен, балканських народів і народів 
Близького Сходу. Безумовний інтерес викликає характе-
ристика імператора Юліана (Відступника), який прагнув 
відродити язичницькі вартості. Мова А. — пізня латина з 
германізмами. 



АМПЕЛІЙ Л Ю Ц І Й (Ampelius Lucius; IJ ст. н. е.) - рим- 199 
ський письменник, автор «Пам'ятної книжки» («Liber 
memoriaiis»), короткої енциклопедії з природознавчих <і ' 
наук, міфології, історії та права. 

«АМФІТРІОН» ('Ацфітрисо^) — комедія римського комедіо-
графа Плавта, написана в жанрі тогати. Сюжет її взято з 
грецького міфу про божественне походження Геракла. У 
пролозі Плавт називає п'єсу трагікомедією, оскільки дійо-
вими особами тут нарівні зі смертними людьми виступа-
ють безсмертні боги {Юпітер і Меркурій), до того ж у f : 
досить непривабливому вигляді. Меркурій в образі раба й 

US 

о. Амфітріона Сосії стоїть перед палацом, у якому живе Алк- р 
мена, й розповідає передісторію твору. Сам Юпітер, ско-
риставшися тією обставиною, що чоловік поїхав у похід, g 
набравши вигляду Амфітріона з'являється до його дружи- g 
ни Алкмени. За наказом Юпітера навіть зірки припиня- | 
ють свій хід, щоб не заважати любовним розвагам верхов- < 
ного олімпійця. Ситуація стає особливо пікантною, коли 
з походу повертаються справжні Амфітріон і Сосій. Дружина 
ніяк не може второпати, що ж відбувається насправді. 
Вона, як справжня римська матрона, вважає, що зберігає 
вірність чоловікові. Виникають комічні ситуації, зумовле-
ні плутаниною персонажів. Проте Амфітріон відчуває, що 
в його домі щось діється негаразд. Виникає родинний 
конфлікт, який ще більше посилюється, коли в Алкмени 
народжуються близнюки — один від Юпітера, другий від 
її чоловіка. Тоді з'являється Юпітер у своїй божеській 
подобі й відкриває Амфітріонові істину. Мир у сім'ї від-
новлено, адже така прихильність бога приносить дітям 
благословіння й славу. Ядро п'єси, яке складають витівки 
богів і розгубленість людини, яка своїм розумом хибно 
тлумачить незбагненні явища, має трагічне походження, 
подвоєння ж мотиву заміни образу через включення в 
сюжет пари слуг Сосія — Меркурія вносить у твір елемент, 
що й перетворює його на комедію. Цей сюжет став згодом 
дуже популярний у літературі. Відомо понад сорок його 
обробок (серед них — Мольєра, Клейста, Жіроду). 

«АНАБАСІС», «Анабазіс» ('AvapaoK; «похід», «сходження 
вгору») — перший твір Ксенофонта Афінського й водно-
час перший мемуарний твір у^ європейській літературі. 
Складається з семи книжок. Його основою став опис 



200 походу десятитисячного фецького війська, найнятого воло-
дарем Малої Азії Кіром Молодшим. Ксенофонт, перебу-
ваючи в нього на службі, брав участь у цьому поході. Кір 
Молодший, брат перського царя Артаксеркса II, мав 

Щ намір захопити престол. Із цією метою він у 401 р. до н. е. 
рушив у глибинні райони Малої Азії. Свій задум Кір 

М маскував тим, шо нібито збирався приборкати одне з 
О войовничих племен. У війську Кіра, окрім стотисячного 

^ загону персів, були греки, переважно вихідці з Пелопон-
несу, завербовані спартанським гармостом Клеархом. У 
битві при Кунаксах (поблизу Вавилона) грецький загін 
переміг армію персів, проте самого Кіра було вбито, й 
найманці, що лишилися без ватажка, спробували перейти 
служити до переможеного ними перського воєводи. Під 
час переговорів грецька старшина була підступно вбита 
персами, які мали на меті знищити весь загін. Це змусило 
греків обирати нових ватажків, серед яких виявився й 
Ксенофонт, і відступати, рятуючися від переслідувань. 
400 року до н. е. греки повернулися на батьківщину, 
незважаючи на спроби Артаксеркса знищити їхній загін. 
Вважають, що «А.» написаний через 20—30 років після 
цих подій. 

У першій книзі Ксенофонт змальовує образ Кіра Мо-
лодшого, дещо ідеалізуючи його діяння й поривання до 
влади «правити, сторицею віддаючи за зло та добро», й 
розповідає про його загибель. Паралельно згадуються 
грецькі вожді, що оточували його. Друга та третя книги 
присвячені поневірянням греків на чужині та поверненню 
їх на батьківщину. Сюжет багатий на авторські коментарі, 
що містять цікаві подробиці та мальовничі описи природи 
(наприклад пустелі, де перебуває військо). Ксенофонт 
змальовує життя і побут народів тих регіонів, через які 
проходили греки (зокрема Вірменії та Курдистану), яс-
краво відтворює побут армії. Стиль Ксенофонта лаконіч-
ний і водночас пластичний, здатний емоційно впливати 
на читача (розповідь про воєнні танці; про битву при 
Кунаксах; сцена загибелі Кіра; епізод, що стався на горі 
Фехес, коли греки вперше побачили море — цей мотив 
запозичений Г. Гайне). 

АНАКРЕОНТ ('Луакршу; бл. 572—478 pp. до н. е.) — грець-
кий поет з іонійського міста Теоса, представник моно-
дичної лірики, мешкав у Фракії, на острові Самосі, в 



Афінах і Фессалії. Творчість А. позначена безтурботним 201 
ставленням до життя, уславленням кохання, вина та 
веселощів. У добу пізньої Античності були поширені 
переспіви творів А., які здобули назву анакреонтичної 
лірики й мали згодом вплив на творчість європейських 
поетів XVIII—XIX ст. Твори А. українською мовою ^ ї 
перекладали А. Кримський, Г. Кочур і А. Содомора. 

«АНДРОМАХА» ('AvSpoiiaxn) — віршована трагедія Евріпіда, 
написана десь між 428—424 pp. до н. е., вперше вистав- ^̂  
лена 425 р. до н. е. Сюжетну лінію твору становить продов-
ження легенди про Троянську війну. Вдову Гектара Андро- | 
маху взято в полон і перевезено до фессальського міста g 
Фіви, де вона опиняється в складній ситуації. Син Ахілла 'Ц 
Нептолем, який реально не присутній у п'єсі, скористався g 
правом переможця й усупереч волі Андромахи зав'язав із | 
нею стосунки, чим викликав гнів і ревнощі своєї законної 0 
бездітної дружини Герміони. Разом зі своїм батьком, без- < 
характерним Менелаєм, їй ледь не пощастило звести зі 
світу свою суперницю разом із дитиною, яку та народила 
Нептолемові. Лише в останній момент матір і дитину 
врятовує старий Пелей, батько Ахілла. Цілковито розгуб-
лена Герміона втрачає контроль над собою й, боячися 
гніву чоловіка за свій учинок, піддається спокусі з боку 
свого колишнього нареченого Ореста. Перемога щиросерд-
ної пари, Андромахи та Пелея, під кінець твору огорнена 
сумом: Неоптолем гине в Дельфах від смертельного удару 
Ореста. 

Ця драма, побудована на штучних передумовах, не 
виважена до кінця; високого художнього рівня вона 
досягає завдяки правдивому зображенню двох протилеж-
них жіночих постатей. Найдокладніше виписаний образ 
вдови Гектора, підкреслюється її шляхетна гордість, Гї 
нескорена в стражданні гідність, її материнська любов. 
Хоча ця постать уже десь після середини драми випадає з 
подієвої лінії, вона не втрачає своєї значущості. Молода 
Герміона, навпаки — внутрішньо нестримна. Перебуваючи 
постійно в екстремальних почуттях, вона, хоч і є пред-
ставницею царського роду, виведена радше як контрастна 
постать до мужньої троянки. Коли наприкінці твору боги 
все залагоджують, тобто приводять події у відповідність до 
легендарної традиції, цей несподіваний «хеппі енд» супе-
речить серйозності, з якою доти змальовувалися людська 



202 велич і людське стражданга, людська слабкість і провина, 
проте не здається якимось штучним прийомом і не 
порушує правдивості зображення. Виведення двох цілком 
протилежних характерів героїнь — свідомий прийом 

« З драматурга. Евріпід указує таким чином на те, ш,о для 
Щ нього традиція, в якій перевагу мали герої та олімпійці, з 
Ф погляду гуманістичної позиції вже здавалася чимось 

^̂ ^̂^ нежиттєвим. Однією з найкраших переробок сюжету цього 
твору вважається п'єса Ж. Расіна «Андромаха» (1667). 

АНЕКДОТ (аукботос — неопублікований). «Anecdota» — істо-
ричний твір Прокопія, спрямований проти імператора 
Юстиніана. У творі детально описувалися побут і звичаї 
того часу. Твір «Anecdota» був опублікований після смерті 
імператора. 

Починаючи з XVIII ст. у Німеччині анекдотами нази-
валися короткі гумористичні, здебільшого вигадані, 
історії, у яких наводилися дошкульні характеристики тих 
чи інших осіб або подій. 

У античні часи такі твори називалися атгоііутіцоуеица 
або аттбфбеуі̂ а- А. про знаменитих людей, наприклад, про 
Сократа, Катона, Ціцерона видавалися у вигляді збірни-
ків. Плутарх, Діоген та ін. автори часто до своїх творів 
додавали численні повчальні історії для оживлення сю-
жету. У IV ст. н.е. з 'явилися перші збірники християн-
ських А. 

АННАЛІСТИКА — головна форма римської історіографії. 
Назва походить від найменування щорічних таблиць 
(annales), на яких записувалися імена найвищих посадов-
ців, сонячні та місячні затемнення, різні природні знаки, 
їх вивішували перед резиденцією римського понтифіка. 
Події викладалися в хронологічній послідовності за рока-
ми правління консулів. 

Спочатку аннали складалися грецькою мовою (Квінт 
Фабій Піктор, Люцій Цінцій Аліменти, Гай Аціллій). Від 
другої половини II ст. до н. е. виникає латиномовна А. 
(Люцій Кассій Гемін, Люцій Кальпурній Пізон Фругі, 
Гней Гелій і Венноній). Останніми анналістами були за 
часів Сулли Квінт Клавдій Квадрига Рій, Валерій Анціат 
та Ліціній Мадер. 



Твір Лівія Тіта немов підбив підсумок анналістичним 203 
викладам римської історії, а Таціт лише формально зберіг 
порядок викладу фактичного матеріалу. 4 

«АНТІГОНА» ('AvTLYovn) — одна з найкращих трагедій Со-
фокла (бл. 442 p.). Її сюжет пов'язаний із фіванським g . 
кіклом і сприймається як продовження розповіді про війну І [ 
«Сімох проти Фін» та про двобій між Етеоклом і Полініком. 

Після загибелі обох братів новий володар Фів Креонт 
поховав тіло Етеокла з належною пошаною, а тіло Полі-
ніка заборонив ховати. Та Антігона порушила цей наказ і 
поховала Полініка. 

Софокл зосередив увагу на конфлікті між моральним 
обов'язком людини й офіційною владою. Захисники 
полісних традицій вважали «неписані закони» богів непо-
рушними на противагу законам, які приймають люди. 

Драми Софокла мають динамічний сюжет — герой 
уже в перших епізодах висловлює твердий намір щодо 
своїх подальших дій. Пролог підпорядкований цій меті й 
вирізняє іншу рису, притаманну персонажам Софокла, — 
це чітке окреслення характерів. Так, непохитній Антігоні 
протиставлена боязка Ісмена, яка співчуває сестрі, але їй 
бракує рішучості стати поруч із нею. 

Антігона віддає останню шану Полініку — покриває 
його тіло тонким шаром землі, що вважалося достатнім 
для упокоєння душі померлого. Креонт бачить у цьому 
громадянську неповагу до своєї влади. Антігону схоплено, 
коли вона вдруге прийшла до загиблого Полініка. Вона 
керувалася кревним обов'язком і непорушністю неписа-
них законів, її щирість і правдолюбство протиставлені 
пасивності Ісмени, яка, проте, згодна визнати себе спів-
учасницею «злочину» й прийняти покарання. Та Креонт 
карає Антігону, засуджуючи її на смерть. Востаннє з'явля-
ється Антігона, коли сторожа веде її на страту. 

Далі сліпий віщун Тиресій повідомляє Креонта, що 
боги розгнівалися на нього й попереджає про майбутні 
нещастя. Після цього Креонт дозволяє поховати Полініка, 
маючи на меті навіть пробачити Антігону, але вже 
запізно. Вісник повідомляє, що Антігона повісилася. Син 
Креонта Гемон, її наречений, на очах у батька заподіює 
собі смерть. Коли ж Креонт повертається до палацу, він 
дізнається про ще одне лихо: його дружина Еврідіка 
позбавила себе життя, проклявши чоловіка як дітовбив-



204 цю. Хор як одвічний суддя грецької трагедії підсумовує 
події, наголошуючи, що боги ніколи не залишають злочин 

^ без покарання. «А.» пройнята ідеєю демократизму, пере-
сторогою щодо сваволі держави, коли зневажаються 
моральні закони. Переклад трагедії українською мовою 
здійснив А. Содомора. 

О АПОКАЛІПСИС^ ('АітокаА.іл|л<; «Одкровення») — інакше 
^ «Одкровення Йоана Богослова», частина Нового заповіту. 

Твір, написаний у 68—69 р. н. е. грецькою мовою, містить 
провіщення подальшої долі світу, другого пришестя Хрис-
та, перемоги над Антихристом, кінця світу і страшного 
суду. Автор вірить в остаточну перемогу добра. Зло уявля-
ється йому у вигляді звіра, який вособлює римську дер-
жавність. Стиль Апокаліпсиса патетичний, образний, 
ускладнений для розуміння. До апокаліптичної літератури 
належать також 3-я книга з Сибілиних книг, кумранські 
рукописи, окремі книги Старого заповіту: книги Даниїла, 
Баруха та ін. 

«АПОКОЛОКЮНТАСІС БОЖЕСТВЕННОГО КЛАВДІЯ» -
політичний памфлет римського письменника Луція Аннея 
Сенеки Молодшого, написаний у дошкульно-іронічній 
манері меніппової сатири, що постала з кінічної діатриби. 
Назва твору, за традицією, перекладається як «Перетво-
рення на гарбуз» або «Посвячення в дурні» (гарбуз — 
символ дурня, порожньої голови). Повністю твір не збе-
рігся. Сюжетом є смерть імператора Клавдія (54 р. н. е.) 
та перетворення його на гарбуз у потойбічному світі. Дія 
відбувається на небі, на землі та в підземному царстві. На 
засіданні олімпійського сенату виноситься постанова не 
пускати Клавдія на небеса за його нерозумні та жорстокі 
вчинки на землі. Проходячи землею, Клавдій потрапляє 
на власний похорон, де радіють усі присутні. У підземному 
царстві Клавдія зустрічає натовп людей, безвинно загиб-
лих через його жорстокість. Діяльність Клавдія як прави-
теля, його фізичні та розумові вади нищівно висміюються 
(Сенека вважає за можливе звинувачувати померлого 
імператора навіть у провінційному походженні, незграб-
ності манер, надмірному захопленні грецькою мовою, яка 
на той час не набула ще цілковито прав громадянства в 
Римі). Над Клавдієм відбувається суд за його ж методом — 
беруться до уваги лише покази обвинувачувачів. Твір 
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завершується урочистим прославленням нового імпера- 205 
тора — Нерона (37—68 pp. н. е.). 

Жанр меніппової сатири дає змогу письменникові ^ 
широко вживати цитати зі стародавніх авторів (обігруючи 
їх там, де треба), пересипати прозу віршами, використо-
вувати, поряд із «високою» класикою, народні прислів'я 
та вирази, навіть вдаватися до вульгаризмів. Сама назва 
твору — Apocolokyntasis — звучить як каламбур за анало-
гією до Apotheosis «обожествлення», офіційного ритуалу 
щодо кожного померлого римського імператора. г̂  

Форма діатрибі^ (проповіді — суперечки) визначає р. 
особливості синтаксису «нового стилю» Сенеки — короткі й 
фрази, пов'язані між собою градаціями, антитезами, сло- « 
весними повторами. Автор керується не так логікою доказу, 
як емоційним ефектом. Стиль Сенеки («пісок без вапна», g 
як образно назвав його імператор Калігула) використав | 
Лукіан. 

АПОЛЛОДОР АФІНСЬКИЙ ( AnoUoScSpoc; II от. до н. е.) — 
грецький граматик, продовжувач філологічних досліджень 
александрійських граматиків. Його праця «Хроніки» 
(4 книги), відома з цитат християнських письменників, 
являє собою нарис у віршованій формі, який охоплює 
період від Троянської війни й до сучасних авторові подій. 
Дві книги присвячено комічним поетам Софрону й 
Епіхарму, коментар до каталогу кораблів в «Іліаді», який 
мав велике значення для пояснення поеми Гомера, не 
збереглися. Трактат Аполлодора Афінського «Про богів» у 
двадцяти чотирьох томах етимологічно пояснював 
давньогрецькі свята й обряди. Аполлодорові Афінському 
приписують відому міфографічну працю «Бібліотека» у 
трьох книгах (після 61 р. до н. е.), короткий виклад, єдине 
джерело багатьох втрачених античних легенд. Насправді 
ця праця написана пізніше, очевидно, в Середні віки. 

АПОЛЛОНІЙ РОДОСЬКИЙ ('ЛтгоЯ).шуіос) — грецький поет 
III ст. до н. е. Очолював Александрійську бібліотеку, але 
через полеміку зі своїм учителем Каллімахом (той не 
визнавав гомерівський епос за приклад до наслідування) 
залишив Александрію й переїхав на острів Родос. Йому 
належить найбільший за обсягом в елліністичній поезії 
епічний твір — поема «Аргонавтика», в якій А. Р. пере-
повів усі міфи, пов'язані з експедицією аргонавтів, і подав 



206 своє бачення психології пристрастей, яку започаткував 
Евріпід. Барон Атацін переклав поему латиною. Цей 
переклад вплинув на творчість Вергілія і Валерія Флакка. 

«АПОЛОГІЯ» (Apologia) — твір римського письменника 
Луція Апулея (бл. 124 р. до н. е.). Повна назва твору — 
«Апологія, або Промова на захист самого себе від звину-
вачення в магії». Письменникові закидали, що він нібито 
зачаклував свою майбутню дружину Емілію Пудентіллу -
набагато старшу від нього заможну вдову. Судовий процес 
завершився перемогою Апулея завдяки його майстерно 
складеній промові. Відредагований самим автором текст 
дає досить докладне уявлення про судове красномовство в 
провінціях Римської імперії, у кращих традиціях інвек-
тиви змальовано портрети людей, що втратили будь-яке 
уявлення про порядність. Характерні й побутові замальов-
ки, що розкривають життя заможних громадян далекої 
африканської провінції Риму. Апулей також охоче малює 
свій власний портрет. 

Твір широко використовує весь спектр риторичних 
прийомів — антитези, симетрично побудовані фрази, ри-
мовані кінцівки речень тощо. Мова рясніє архаїзмами, 
варваризмами, вульгаризмами, рідкісними словами. Стиль 
«А.» дуже близький до азіанізму й цілковито витриманий 
у традиціях «другої софістики»; деякі місця нагадують 
вправи в риторичних школах. 

АППІАН ('AiiTnavoc;; П ст. н. е.) — грецький історик, походив 
з александрійської знаті. Переселившися до Риму й отри-
мавши громадянство, був зарахований до стану вершни-
ків. Обіймав урядові посади, був також адвокатом. Автор 
написаної грецькою мовою «Римської історії» у 24 книгах. 
Три з них були присвячені Італії (історія римських царів, 
починаючи з прибуття до Італії Енея, а також об'єднання 
країни довкола Рима). Зміст наступних книг визначається 
за їхніми назвами: книга IV — «Галльська», V — «Сицилій-
ська й острівна», VI — «Іспанська», Vll — «Ганнібалова», 
VIП — «Карфагенська й Нумідійська», X — «Грецька й 
Іонійська», XI — «Сирійська», XII — «Мітридатова», 
X111-XV11 — «Громадянські війни», XV111-XX1 - «Єги-
петські», XXII — «Століття» (історія імперії від Августа до 
Траяна), XXIII — «Дакійська» і XXIV — «Аравійська». 
Повністю збереглися книги VJ—VIII та XII—XVII. Викла-



даючи події, А. припускався деяких неточностей, але це 207 
не зменшує значення його твору — єдиного зі збережених 
в античній історіографії викладу подій від епохи Гракхів і 
до періоду напередодні боротьби за владу Антонія й f^ , 
Октавіана. А. — реаліст і послідовний оповідач. Засаднича 
ідея його твору — прославити могутність Риму й пере-
конати в необхідності його панування над іншими 
народами. Відбираючи з потоку фактів тільки найваж-
ливіше, А. підводив читача до думки, що боротьба за 
давніх часів велася через землеволодіння. Він також -» 
відмовився від хронікально-аналітичного способу опису р: 
заради зв'язаності викладу за територіальним та етнічним § 
принципом. 

АПУЛЕЙ (Lucius Apuleius (Platonicus); нар. бл. 124 p. н. е.) — « 
латиномовний письменник II ст. н. е., який народився в g 
місті Мадавр (Північна Африка). А. навчався у Карфагені, ? 
а потім у Афінах, де захопився філософією Платана. Крім < 
того, він цікавився музикою, поезією та медициною, 
багато подорожував Сходом і скрізь виступав з лекціями, 
які збирали велику кількість слухачів. Деякий час А. жив 
у Римі й займався адвокатською діяльністю. На своїй 
батьківщині, в Африці, він прославився як філософ, поет 
і ритор, і ще за життя йому було поставлено статуї. 

Велика кількість творів А. втрачена. Серед них праці з 
арифметики, астрономії, медицини, музики. Але до нас 
дійшли окремі філософські твори. Насамперед, це трактат 
«Про Платона та його вчення» («De Platone et eius dog-
mate») у двох книгах, де йдеться про платонівську філосо-
фію та етику. Інший твір — «Про божество Сократа» («De 
deo Socrate») — є популярним переказом платонівської 
демонології. Третій уцілілий трактат «Про Всесвіт» («De 
mundo») є перекладом твору Арістотеля з аналогічною 
назвою. Про ораторське мистецтво А. ми можемо судити 
з 23 уривків промов, зібраних у «Флориді» («Florida»). 
Єдина промова, яка дійшла до нас цілком — «Апологія» 
(Apologia), або ж інша назва «Про магію» («De magia»), 
була виголошена самим А. на власний захист після звину-
вачення в тому, що він за допомогою чарів одружився з 
багатою вдовою Емілією Пудентілою, буцімто щоб 
заволодіти її багатством. Але найвідомішим твором А. є 
«Метаморфози» («МеІашофНозез») — великий роман у 11 
книгах (інша назва «Золотий осел» (Asinus aureus), де 



208 розповідається про перетворення юнака Луція на віслюка 
та повернення його до людської подоби після численних 

^ пригод. Крім того, до роману входить велика кількість 
оповідань і новел, серед них — казка про Амура та Псіхею, 
якій в романі відведено центральне місце. 

АРАТ ("Аратос; бл. 310—245 pp. до н. е.) — грецький пись-
менник із міста Соли в Калікії, походив зі значного роду; 
жив в Афінах, а також при дворах Антігона Гоната в 
Македонії та Антіоха І в Сирії. Йому належить велика 
астрологічна поема (1154 гекзаметри) «Явища» («Phaino-
тепа»), в якій описуються зоряне небо й зоряні явища, 
оповідається про астральні міфи, про знаки природи (для 
чого він використав «Теогонію» Гесіода), спираючись на 
вчення Евдокса з Кніда. Сухий науковий текст А. оживив, 
уплівши у поетичну канву вірша чудові описи Золотого 
віку та штормового моря. Віршований твір А., який за-
свідчував глибокі знання поетом стоїчної філософії, 
справив величезний вплив на його послідовників Лукреція 
та Вергілія (переклади на латинську мову Ціцерона, Гер-
маніка, Авієна), вони використовувалися в епоху Серед-
ньовіччя як навчальний посібник. Існував давній ману-
скрипт А., який ліг в основу славетної небесної мапи 
Дюрера (1515 p.), першої схеми зоряного неба, в якій боги 
зірок почали повертатися до свого класичного зображен-
ня замість зображення в середньовічному чи навіть араб-
ському вбранні. 

АРВАЛЬСЬКА ПІСНЯ (Арвальський гімн) — найдавніша 
культова пісня арвальських братів; належить до найар-
хаїчніших пам'яток латинської мови й відома за руко-
писним текстом 218 р. до н. е. А. п. уже в імператорську 
добу була малозрозуміла й складна для сприйнятгя. 

АРЕТАЛОГІЯ — жанр грецької релігійної творчості еллініс-
тично-александрійського періоду, в якому розповідається 
про дива, здійснювані божеством або героєм. У грецьких 
храмах за часів еллінізму проголошення таких див було 
привілеєм спеціальних читців — аретологів. Ареталогія 
бере свій початок з орієнтальних культів. 

АРІОН ('Apicov) — славетний грецький поет (VII—VI ст. до 
н. е.), походив із Метімни на острові Лесбос, більшу час-



тину життя провів при дворі тирана Коринфа Періандра. 
Антична традиція приписувала йому створення дифірам-
бів, які стали виконуватися хорами навколо вівтаря Діоніса. 
Проте він, очевидно, лише докорінним чином реформу-
вав дифірамб і в такий спосіб відкрив шлях для зарод-
ження трагедії. Відомо, що А. вважався найкращим кіфа-
редом свого часу й що в давні збірники вміщували до двох 
тисяч його віршів. До нашого часу не дійшов жоден рядок 
його віршів. «Море яке, яка земля, Аріон цього не знає», — 
писав більше, ніж через півтисячоліття після його смерті 
Овідій. Життя А. стало легендою. Коли А. повертався до 
Коринфу з нажитими на Сицилії та Італії багатствами, 
корабельники, щоб заволодіти скарбами, вирішили кину-
ти його в море. Але А. випросив дозволу перед смертю 
вдягнути вбрання співака й виконати востаннє свою 
пісню. Проспівавши Гї, він кинувся в море, проте не заги-
нув, а, підхоплений дельфінами, причарованими його 
співом, був винесений на берег біля Тенарського мису. 
Геродот повідомляє про мідну статую людини верхи на 
дельфіні, яку А. поставив на місці свого чудесного поря-
тунку. Пізніше цю статую бачив і Павсаній (П ст. н. е.). 

АР1СТАРХ САМОФРАКІЙСЬКИЙ (Аріоткрхос; бл. 2 1 5 -
145 pp. до н. е.) — учень Арістофана Візантійського, відо-
мий філолог і літературний критик. У пізніші часи ім'я А. 
стало символом принципової, об'єктивної критики. Після 
смерті вчителя А. С. стояв на чолі бібліотеки й Музею в 
Александрії й водночас, згідно з традицією, був вихова-
телем спадкоємця трону Птолемея Евпатора. Після смерті 
свого вихованця залишив Александрію; останні роки 
життя провів на Кіпрі. 

Щодо наукової діяльності А. С., то вчений-філолог 
добирав і критично аналізував тексти з метою доведення 
вірогідності їх, вилучав помилки та пізніші вставки, а 
також укладав критичні коментарі. Традиція приписує А. 
С. філологічне (в наведеному тлумаченні) опрацювання 
восьмисот книг таких записок-коментарів, найважливі-
шими з яких є списки «Іліади» та «Одіссеї» Гомера. На 
підставі декількох кодексів він зумів через зіставлення 
тексту вибрати «канонічні» варіанти й довести, що обидві 
поеми належать перу одного автора, а не двох, як це 
доводили інші філологи александрійської школи. Він також 
подав широкий коментар до обох поем. 

209 
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210 Аналізуючи зміст поеми Гомера, А. С. поєднував кри-
тику тексту з тлумаченням мовних питань, зокрема, гра-
матичних явищ. Сперечаючися з прихильниками теорій 
аналогії та аномалії, А. С. пристав до думки аналогістів, 

Щ однак у практичному аналізі застосовував аналогії не 
механічно, а намагаючись досягти індивідуального трак-

rt тування в кожному конкретному випадку. Для пояснення 
О реалій поем Гомера А. С. зіставляв географічні, історичні, 

топографічні та ін. дані; вперше звернув увагу на образну 
систему порівнянь Гомера й виокремив низку особли-
востей його стилю. Філологічні дослідження А. С. сто-
суються не лише творів Гомера, найкращим упорядником 
і коментатором яких він справедливо вважався, а й 
грецьких трагіків Піндара, Геродота й Арістофана. Проте 
ці праці відомі лише зі згадок про них. Зусиллями А. С., 
як і інших філологів александрійської школи, був створе-
ний той «канон» грецьких класиків, який великою мірою 
визначив обсяг збереженої до нашого часу інформації про 
давньогрецьку літературу. 

АРІСТІД ІЗ МІЛЕТА ('Арютеїблс; бл. 100 р. до н. е.) -
грецький письменник, автор збірника любовних новел 
«Мілетські оповідання», оформленого як літературний 
синопсій (бенкет) із великою кількістю учасників. Темою 
бесід на синопсії були різновиди кохання. Книга мала 
великий успіх, була перекладена латинською мовою. За 
нею встановилася репутація не зовсім пристойного твору. 
«Мілетські оповідання» можна вважати одним із джерел 
грецького роману. Латиною їх переклав Л. Корнелій Сісенна. 

АРІСТОТЕЛЬ ('АрютотеЯлс; 384—322 до н. е.) - видатний 
грецький філософ, учений-енциклопедист, учень Платана 
та його великий суперник. («Платон мій друг, але істина 
дорожча»). Походив із халкщського міста Стагіра (звідси 
його прізвисько Стагірит). Його батько Нікомах був при-
дворним лікарем македонського царя Амінти, дідуся 
А. Македонського. У 17 років А. поїхав до Афін. Після 
смерті Платона переїхав до Троади, а звідти до Мітілени 
(острів Лесбос). А. прийняв запрошення македонського 
царя Філіппа І! й виховував Александра Македонського. 
У 335 р. знову приїхав до Афін, де в передмісті заснував 
свою школу в гімнасії Лікея, яка прилягала до храму 
Аполлона Лікейського. А. зібрав величезну природознавчу 
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Арістотель. 
Рим. Національний музей 
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бібліотеку. Після смерті Александра Македонського 
змушений був покинути Афіни. Останні роки свого життя 
провів на острові Евбей. Збережені твори А. охоплюють 
усі відомі в античності галузі знання й за змістом поді-
ляються на 7 груп: трактати з логіки, об'єднані спільною 
назвою «Органон» («Категорії», «Аналітики»); фізичні 
трактати («Фізика», «Про небо»); біологічні трактати 
(«Історії тварин», «Про виникнення тварин», «Про душу»); 
філософські («Метафізика»); твори з етики («Нікомахова 
етика», «Евдемова етика»); соціально-політичні та істо-
ричні твори («Політика», «Афінська політика»); праці з 
мистецтва, поезії та риторики («Риторика», «Поетика»), А. 
описав 495 видів тварин, указавши при цьому такі еле-
менти будови організму, які можна побачити тільки під 
мікроскопом. Він подав першу в історії науки класифі-



212 кацію тваринного євіту, побачивши розвиток від найпрос-
тіших до найскладніших. Його класифікація протрима-

^ лася 2000 років. А. систематизував усі тогочасні знання й 
створив грандіозну картину світу. Саме він для позначен-
ня найзагальнішого поняття про все, що існує, запрова-
див термін, який, перекладений латиною, вживається у 

^ філософії й понині - «матерія», що дослівно означає 
^ «деревина», будівельний матеріал, із якого все збудовано. 
^ ^ Хитання А. між матеріалізмом та ідеалізмом спричинили 

подвійність його впливу в наступні часи. 

АРІСТОФАН ('Арютофаутід; бл. 445 - бл. 386 до н., е.) — 
видатний грецький__драттщг, заснющик^ ^комедійного 
жаіїру"в'античній ліхературь_Народився в Афінах. Літе-
ратурна діяльність А. відбувалася в"п"ерю^Пелопонне^^ 
кої""вї'йни й п о ч а т ^ кризи афінської демократії. У його 
творчості~'~відбилися' найгостріші проблеми життя — 
запекла боротьба різних угруповань навколо політичної 
програми радикальної демократії, суперечності між 
містом і селом, питання війни та миру, криза традиційної 
ідеології й нові течії у філософії та літературі. А. — єдиний 
представник грецької комедії, твори якого дійшли не в 
уривках. Із сорока чотирьох комедій А. збереглися 
одинадцять; «Арханяни», «Вершники», «Хмари», «Оси», 
« ^ р » , «Птахи», «Лісістрата>>7«Жнки на святі Фесмофо-
рій», «Жаби», «Жінки на народних зборах» та «Плутос». А. 
змалював суперечності епохи, піддав критиці війну, зрос-
лу соціальну нерівність, а також ідейні погляди, які розхи-
тували традиційні моральні засади афінської демократії. 

А. цінував працьовитість дрібного землевласника, його 
здоровий глузд, прихильність до традиційної релігії і старих 
звичаїв. Просте сільське життя він підносив вище від зма-
ніженого міського. Він звеличував афінську демократію 
епохи греко-перських воєн, викривав демагогів і виступав 
проти співгромадян, які їм потурали. Змішання реального 
й фантастичного світу в комедіях А. робить комедійні 
події яскравішими, а всі людські вади постають конт-
растніше. Значну увагу А. приділив жіночим образам. Уже 
за давнини визнавали мистецьку довершеність комедій А., 
а його мова, образна й гнучка, вважалася зразком аттич-
ної мови. У добу Відродження творчість А. оцінювалася 
дуже високо. Вона справила величезний вплив на всю 
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європейську_гаме^^^ в XIX ст^ за ним закріпилася слава 213 
неперевершеною содіал ьного carajDH ка. 
— 

АРРІАН ФЛАВІЙ ('Appiavog; бл. 95 - бл. 175 pp.) -
давньогрецький історик, народився в Малій Азії; в рим-
ській провінції Віфінії, здобув блискучу освіту. Учень І ї і 
філософа-стоїка Епіктета. А. володів великими знаннями j f 
не тільки з філософії, а також із військової справи, полі-
тики, географії та ін. У зрілому віці мешкав у Римі, де 
досяг певних успіхів на державній службі: був консулом і 
намісником Кападокії, був обраний в Нікомедії жерцем ^ 
богинь царства Деметри й Персефони. Його літературна | 
діяльність різноманітна: він написав «Плавання навколо « 
Понта Евксинського» (наслідуючи Ксенофонта), «Бесіди "Щ 
Епіктета», «Похід Александра», «Історію Парфії», «Істо- g 
рію Віфінії», а також інші твори на філософські, військо- g 
ві, географічні теми. З усіх його праць найвідомішою і £ 
збереженою цілком є твір «Похід Александра» (Македон- < 
ського) в сімнадцяти книгах. Герой приваблює автора 
насамперед як талановитий полководець, шо вміє підняти 
войовничий дух у бійців, власною мужністю розвіяти 
страх перед небезпекою, хоча А. зазначає в портреті Алек-
сандра й деякі негативні риси — неприйняття незгоди, за-
пальність, невгамовне бажання хвали й любов до лесто-
шів. А. оцінює македонського царя найвеличнішими сло-
вами й ставиться до нього із захватом, висловлюючи думку, 
шо «нікого ні в еллінів, ні у варварів не можна порівняти 
з ним ні щодо масштабів, ні щодо величі зробленого» 
(1, 12, 4). «Похід Александра» — найкращий давній опис 
діяльності Александра Македонського, який вважають до-
сить вірогідним джерелом. Свідчення А. заслуговують 
найбільшої довіри, оскільки в його руках опинилися за-
писки сучасників славетного полководця, які пройшли 
разом із ним шлях від Македонії до річки Інд. 

Образ македонського полководця приваблював пись-
менників і до, й після А. Анонімна «Історія Александра 
Великого» (ймовірно II ст.) — напевно, переробка в дусі 
народної книги аналогічного твору еллінських часів — 
послужила прототипом для середньовічних «Александрій», 
де найголовніше — не військові подвиги, а пригоди, 
казкові небезпеки в екзотичних землях. Часом авторство 
«Історії Александра Великого» приписують Псевдо-
Каллісфену (від імені племінника Арістотеля історика 
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214 Каллісфена, який супроводжував Александра Македон-
ського під час його походу до Азії). 

^ АРХІЛОХ ('Арх(.А.охос; дати народження й смерті точно не 
Є; встановлені) — давньогрецький ліричний поет середини 

VII ст. до н. е. Він брав участь у битвах як найманець і 
загинув також під час битви. До нас дійшло близько 200 
уривків різних віршів дидактичного характеру, в яких він 
виступає наставником і натхненником громадян. А. нале-
жать також елегії, гімни, епіграми. Він першим із народ-
них пісень сатиричного й викривального змісту створив 
ямбічну поезію, в якій сатира та інвектива (персонально 
орієнтоване кепкування) використовуються в особливій 
полеміці з суспільних і приватних проблем. Творчість А. 
справила значний вплив на Луцілія, Катулла, Горація. 
Українською мовою твори А. перекладали А. Білецький та 
А. Содомора. 

АСКЛЕШАДІВ ВІРШ (versus asclepiadeus) — розрізняють 
малий асклепіадів вірш ——^ии—//-^ии—иО(—) та вели-
кий аскпепіадів вірш ^ии—//—UU—//-^uu—иО(—). 

АСКЛЕПІАДОВА СТРОФА (stropha asclepiadea) - одна з 
найуживаніших метричних строф давньогрецького віршу-
вання, яка складається з чотирьох віршів. Розрізняють два 
види асклепіадової строфи: 
1) перша асклепіадова строфа — перший і третій вірші — 

гліконей, другий та четвертий — малий асклепіадів вірш: 
— і и и — и О ( - ^ ) 
— і и и — — и и — и О ( — ) ^ — ) 

——^ии-^—ии—иО(—). 
2) третя асклепіадова строфа — перший і другий вірші — 

великий асклепіадів вірш, третій — ферекратей, четвер-
тий — гліконей: 

: и и — / / — и и ( — ) 
^ии—// -^ии—/ /—ии—ии(—) 
^ии—— 
:ии-^иО(—). 

АТЕЛЛАНА (від назви м. Ателла) — у стародавньому Римі 
невелика одноактна драма з постійними карикатурними 
масками, серед яких вирізняються чотири: ненажерливий 



дурень — Макк; пихатий дурень — Буккон; смішний дід — 215 
Папп; учений шарлатан — злий горбань Досенн. А. — 
фольклорна драма, в якій грали актори-гістріони, 
зберегла елементи народного карнавалу. 

АТТІК TIT П О М П О Ш Й (Atticus, Titus Pomponius; 1 0 9 -
32 pp. до н. е.) — римський вершник, комерсант, дуже 
багата, освічена й прогресивна людина. Тривалий час жив 
в Афінах — звідси його ім'я. Він не брав участі в політиці, 
але був близьким приятелем Ціцерона і його адресатом. 
Публікував і розповсюджував літературні твори, маючи р, 
для цього освічених рабів-переписувачів. Його власний | 
твір «Хроніка» («Liber annalis») становить короткий виклад g 
історії Риму від дня його заснування. 'S. 

АФРАНІЙ Л Ю Ц І Й (Afranius Lucius; 2-а пол. II ст. до н. е.) — 
римський комедіограф. Походив із плебейської родини, 
яка вже у П ст. до н. е. мала свого представника у сенаті, 
за часів Гракхів виступав як ритор. Із творчості А. збе-
реглося близько двохсот фрагментів і понад сорок назв. А. 
належав до аматорів старожитностей і вважається одним 
із найбільших представників фабули тогата поряд із 
Тітінієм та Квінктусом Аттом. Перебував під впливом 
творчості Теренція, часто наслідував його, особливо сто-
совно прологів, які йому теж служили експозицією до 
комедії, а також для полеміки з опонентами. Відчувається 
зв'язок його творів з Менандром та новоаттичною грець-
кою комедією. При цьому він не сліпо переносить персо-
нажів у свої твори. Місцем дії є часто містечко й життя 
його мешканців, показані під час святкувань чи судових 
процесів. Назви його комедій розкривають зміст: «Еман-
сипований син», «Сестри», «Свахи», «Пасерб», «Розлучен-
ня», «Маєток», «Лист». Одна назва грецька — «Фаіс» — 
навіяна тематикою грецької комедії, очевидно, Менандра. 
А. Л. був одним із найпопулярніших комедіографів 
Риму, його п'єси довго не сходили з кону. Ціцерон згадує 
виставу комедії «Облудник», яка ставилася за часів Неро-
на: просто на сцені натуральним чином демонструвалася 
пожежа. 

«АХАРНЯНИ» ('Axapyfig) — найдавніша серед відомих коме-
дій Арістофана (425 р. до н. е.). Її структура надзвичайно 
проста. Головна дійова особа комедії — хор, який пред-
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216 ставляє громадян міста Ахарни, одного з десяти демів 
(районів) Аттики. Саме тоді ахарняни підтримали плани 

^ афінських радикалів і вимагали продовження війни зі 
Спартою до остаточної перемоги. У цих колах набув 
популярності план морської кампанії, запропонований 
Періклом, а після його смерті на нього пристав Клеон. 

П Комедія «Ахарняни» з усіма елементами фантастики 
О виявляє ідеали антивоєнного середовища, близькі сіль-

Мч ському населенню Аттики. 

АХІЛЛ ТАТІЙ, Тацій ('AxiUeuc Татюд; ГІ-ІІТ ст.) - грецький 
письменник із Александрії. Автор любовного роману 
«Левкіппа та Клітофонт» у восьми книгах. У досить 
складну фабулу роману, яка розвивається за традиційною 
схемою — кохання, розлука, возз'єднання — А. Т. запро-
ваджує нові моменти. Події не віднесено далеко в 
давнину, а подано як сучасні, оповідь ведеться від особи 
головного героя. Головна ж прикметна риса роману — 
істотно знижений тон оповіді, у романі немає жодного 
ідеального героя, деякі персонажі були б цілком доречні в 
комедії. Можна зазначити навіть певне пародіювання 
притаманних грецькому роману рис: головного героя 
тричі піддають побиттю, він двічі бачить гадану смерть 
Левкіппи. Роман, у якому відчувається помітний вплив 
другої софістики, було, очевидно, призначено для освіче-
ної публіки, яка здатна оцінити вишуканість мови, велику 
ерудицію автора, помітити запозичення з інших жанрів. 
Серйозний та іронічний А. Т. в одному — в деталях, які 
розкривають психологічний стан людини, її поведінку, 
вчинки. Обдурена Клітофонтом злодійка Меліта пережи-
ває всю гаму почуттів жінки, яку вразили в самісіньке 
серце, коли до її рук потрапляє лист, який розкриває всю 
правду. 

Точні психологічні спостереження А. Т. високо оці-
нювали візантійці, їх включали в різноманітні зібрання 
промов, незважаючи на те, що твір вважався легковажним 
з погляду християнства. Для нового часу роман зберігся 
завдяки численним рукописам періоду Середніх віків. 
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БАБРІЙ ВАЛЕРІЙ (Варрюс) — грецький байкар (римлянин \ 

за походженням, але писав грецькою мовою, використо- ^ ' 
вуючи т. зв. «кульгаві ямби»). Жив, імовірно, на самому | ї ї 
початку II ст. н. е. у східних провінціях Римської імперії. ^ ' 
Опрацьовував байкарські сюжети Езопа, розгортаючи їх у 
вишукані живі картини, даючи психологічне мотивування « 
поворотам сюжету. У творчості Б. майже відсутній звину- ^ 
вачувальний елемент, але дуже багато повчань. Він писав 
для освіченої публіки, яка була здатна оцінити вишука- g 
ність стилю, чудову грецьку мову, приховану вченість, 
тонкий гумор, із 10 книг до нас дійшло близько 140 віршо-
ваних байок і невелика кількість у прозі. 

БАЙКА (fabula «оповідка») — короткий оповідний твір, який 
вимагає алегоричного повчального тлумачення, іноді з 
окремим моральним висновком. Дійовими особами байки 
виступають переважно тварини, неживі речі або ж містич-
ні персонажі. Засновником літературного жанру давньо-
грецької Б. вважається Езоп. 

У римській літературі до жанру байки зверталися Федр, 
Енній, Луцій, Горацій. Антична байка, що збереглася, 
поділяється на дві групи: долітературна й літературна. До-
літературна Б. не мала твердо встановленої форми, кожен 
розповідав її своїми словами. У греків Б. належала протя-
гом століть до традиційної усної творчості й від самого 
початку мала відчутно виражені соціально-критичні риси. У 
римській літературі Б. з'явилася теж розрізнено, самостій-
ним літературним жанром її зробив Федр (1 ст. н. е.). 

«БАТРАХОМІОМАХІЯ» (Ватрахоциоцахїа «Війна жаб і мишей» 
від ратрахо; «жаба», цОс «миша», цахоцаї «змагатися, 
битися») — сатирична поема-пародія на героїчний епос 
Гомера. Час створення «Б.» — кінець VI — початок V ст. 
до н. е. Авторство приписують Пігрету з Галікарнаса 
(братові цариці Артемісії), який жив на початку V ст. до 
н. е. Інші обстоюють думку про написання поеми в 
середині IV ст. до н. е., оскільки в цей час у Галікарнасі 
владарювала ше одна Артемісія. За давнини автором цієї 
поеми вважали Гомера (про це свідчить відомий у ПІ ст. 



218 до н. е. рельєф «Апофеоз Гомера», де біля ніг Гомера 
зображено мишу та жабу). Поряд із іншою пародійною 
поемою «Маргіт» (дійшла до нас лише в уривках), «Б.» 
була створена в умовах розпаду родових відносин і кризи 
античної олімпійської релігії. Бурлескний характер поеми 

^ переданий через оспівування вчинків жаб і мишей, але в 
^ урочистій епічній формі. Повторюються деякі імена 

^ епічних героїв, трапляються епітети, порівняння, інші 
тропи, подібні до Гомерових. Мишеня Крихоїд, син царя 
Хлібогриза, забігло на болото напитися води, де й позна-
йомилося з царем жаб і прийняло запрошення відвідати 
болотяне царство. Під час подорожі воно тоне з вини 
жаби, що злякалася змії. Це стало приводом для війни 
між жабами та мишами. Коли миші почали перемагати, у 
хід подій втручається Зевс. Він насилає на мишей раків, і 
перелякані миші відступають. «Б.» правила за взірець для 
написання травестійно-пародійних творів у новій літера-
турі. В українській літературі свій варіант «Б.» дав К. Ду-
митрашко («Жабо-мише-драківка»). 

БІОН (Вісоу; кін. И ст. до н. е.) — грецький буколічний поет 
з Флоси поблизу Смірни, наслідував Теокріта. Із його 
буколік (пасторальних віршів), а також низки дрібних 
еротичних творів збереглися нечисленні фрагменти. 

«БЛАГАЛЬНИЦІ» (EuiJ,ev[6eg) — одна з перших драм Есхіла, 
що дійшла до наших днів. У ній є кілька нововведень. Це, 
передусім, наявність другого актора (девтерагоніста), що 
уможливило розвиток власне драматургічної гри. Хор 
складався тут із дванадцяти хоревтів, які представляли 
п'ятдесят данаїд. Крім них, на орхестрі присутні були їхні 
служниці, які наприкінці драми відігравали роль окремого 
хору. Тоді ще не знали прологу, й тому на початку дії хор 
виходив на орхестру. 

«Благальниці» — перша частина трилогії «Дочки Да-
ная»; у другій частині «Єгиптіади» оповідь зосереджується 
на підготовці до шлюбу з дана'ідами; в третій — сестри за 
велінням батька шлюбної ночі вбивають своїх наречених. 
Лише одна з них, Гіпермнестра, покохавши Лінкея, не 
змогла заподіяти йому смерть. За це на її чекає суд, але 
дівчину захищає Афродіта. 



І'і 

«БЛИЗНЯТА» («Menaechmi» «Два Менехми») — соціально- 219 
побутова комедія Плавта, фабула якої побудована на 
різних непорозуміннях, що спричинені схожістю двох 
братів-близнюків Сосікла й Менехма. Дія п'єси відбува-
ється протягом одного дня. У місті, де живе один із братів, 
який загубився в ранньому дитинстві під час поїздки 
батька до міста Тарент на ярмарок, з'являється другий 
брат-близнюк, який його розшукує. Брати мають одне й те 
ж ім'я — Менехм, оскільки Сосікла дідусь називає Менех-
мом на честь загубленого брата, а надзвичайна схожість 
юнаків породжує низку кумедних і безглуздих ситуацій, у ^ 
які втягнуті всі дійові особи п'єси, із Сосіклом — Менех- S 
MOM відбуваються дивовижні пригоди: він потрапляє в дім ^ 
до гетери Еротії, на нього сиплються лайки парасита, 'Щ 
якого він начебто не запросив на обід, якась матрона g 
заявляє, що він викрав у неї плащ і золоту обручку. Край g 
цій веремії настає тоді, коли обидва Менехми опиняються 
поруч в одній ситуації. Раб Месеніон розкриває їм правду 
й тоді з'ясовується, що вони — рідні брати. Фабулу 
п'єси було використано Шекспіром у його «Комедії 
помилок». 

«БОГ ІЗ МАШИНИ» («Deus ех machina»). У ряді античних 
драм конфлікти вирішувалися з участю й втручанням у 
дію драми богів (наприклад, у Евріпіда в «Іфігенії в Тав-
риді»), Актор, який грав бога, спускався на сцену згори за 
допомогою театральної машини (гр. mechane, лат. machi-
na). До нашого часу вираз «Бог із машини» зберігається у 
значенні довільного розв'язку драматичного дії. 

БОЕЦІЙ АНІЦІЙ МАНЛІЙ ТОРКВАТ СЕВЕРИН (Boethius, 
Anicius Manlius Torquatus Severinus; бл. 480—534 pp.) — 
римський філософ і письменник, останній видатний пред-
ставник Античності, він перекладав і коментував твори 
Арістотеля й Порфирія. Тривалі роки він — високопо-
ставлений чиновник при дворі остготського короля Тео-
доріха в Равенні. Запідозрений у змові, був страчений після 
тривалого ув'язнення. Б. належать трактати з музики, 
логіки, арифметики, богослів'я. В ув'язненні, очікуючи на 
страту, написав «Втішання філософією» («Consolatio 
philosophiae»), де доходить висновку, що щастя мудреця 
полягає в душевному спокої, самоповазі й у чистому сум-
лінні, чого він досягає через підкорення пристрастей 



220 розумові. Б. творив на рубежі Античності й Середньо-
віччя, він став для наступних віків авторитетом як у 

^ логіці, арифметиці, науці про музику, так і в богослів'ї. 

Щ БУКОЛІКА ((ЗоикоЯікос «пастух») — пасторальна поезія, 
коріння якої слід шукати у грецькому фольклорі, зокрема 
в обрядових змаганнях пастухів під час «очищення отар» і 

^ свят на честь Артеміди. Як літературний жанр Б. виникла 
в епоху еллінізму, коли в суспільстві (особливо у його 
заможних колах) з'явилася втома від міського життя і 
схильність до ідеалізації життя на лоні природи. Сицилія 
та Пелопоннес (особливо Аркадія) стали центрами буко-
лічної пісні. Досить поширені численні перекази про 
юного пастуха Дафніса, міфологічного творця пісні пасту-
хів. Найчастіше Б. оспівувала почуття самітнього кохання. 
Через фольклорний образ скотаря — поета й співця — 
александрійські автори створили поезію почуттів, висло-
влених на тлі сільського пейзажу. У Теокріта сентимен-
тальні твори доповнюють іронічні, іноді навіть пародійні. 
Буколічні вірші Теокріта — це «міми», діалогічні або 
монологічні, написані гекзаметром, дорійським діалектом 
острова Сицилії. Представниками цього жанру у грецькій 
літературі були Теокріт, Мосх, Біон, у римській — Вергіаій, 
твір якого під назвою «Буколіки» започаткував усю 
європейську буколічну (пасторальну) поезію. 

«БУКОЛІКИ», «ЕКЛОГИ» (написана між 42 і 39 pp., згідно 
з сучаснішим датуванням у 35 р. до н. е.) — збірка рим-
ського поета Вергілія, яка складається з десяти пастораль-
них віршів у жанрі елліністичної поезії, найвідомішим 
представником якої був Теокріт. Теми «Б.» — кохання, 
поезія, космологія (шоста еклога про Стена)', проте 
тематика циклу виходить за традиційні рамки; в першому 
вірші збірки (розмова пастухів Тітіра й Мелібея) йдеться 
про аграрну катастрофу, шо зігнала колишніх власників із 
їхніх земель («бог» — Август, не названий по імені, рятує 
замисленого Тітіра від загальної долі). Четверта еклога 
присвячена народженню малюка, який знаменує прихід 
Золотого віку (існує багата традиція її тлумачення, в тому 
числі й християнська); п'ята еклога зачіпає зв'язок між 
живими та мертвими (співоче змагання на честь по-
мерлого співака Дафніса); десята еклога присвячена прия-
телю Вергілія знаменитому елегійному поету Корнелію 



Галлу й прославляє кохання та поезію. Із погляду компо- 221 
зиції, книга, яка складається з десяти самостійних еклог, 
має внутрішню завершеність; непарні еклоги написано в 
діалогічній формі, парні — або як єдине ціле, або вони 
розділяються на дві частини (восьма еклога — посвята 
Полліону та дві, приблизно одинакові за розміром, пісні). ^ * , 
Друга половина збірки обрамлена еклогами, присвяче- | 
ними Галлові. Мова та стиль позначені довершеністю й ^ « 
ретельністю обробки; Вергілій використовує всі технічні 
досягнення гекзаметричної поезії (насамперед неотериків ^ 
і з-поміж них Катулла), ш,об написати досконалий твір. ^ 
«Буколіки» справили істотний вплив на відповідні жанри Щ 
європейської поезії. Кальпурній присвятив одну зі S" 
своїх еклог апофеозові Вергілія. Популярними були 'й 
буколіки й у Середні віки, а також у добу Відродження л 
(ГТетрарка, Бокаччо). Справили вони вплив на французь- g 
ку (Ронсар, Фонтенель, Андре Шеньє), німецьку (Геснер), | 
англійську поезію (L'Allegro та «II Perseroso» Дж. Міль- -< 
тона) тощо. 

В 
«ВАКХАНКИ» (ВакхСбек;) — трагедія Евріпіда, написана близь-

ко 406 р. до н. е. Центральною темою твору є запровад-
ження культу Діоніса у Фівах, чому рішуче противиться 
тамтешній правитель Пентей. Діоніс проголошує у 
пролозі свій план дій, щоб силоміць підкорити норовливе 
місто. Він вигнав жінок у гори, де вони, перебуваючи у 
стані сп'яніння, немов шалені менади, тиняються лісом. 
А сам він, прибравши образ незнайомого юнака, просить 
царя не чинити перешкод для запровадження культу 
Діоніса. Пентей, однак, уперто стоїть на своєму й наказує 
схопити підозрілого чужинця. Щоб покарати його, Діоніс 
руйнує палац правителя, а самого Пентея доводить до 
стану вакхічного шалу. Перевдягнений у жіноче вбрання, 
той мусить полишити місто й стати свідком оргії. Шнки , 
а серед них і його мати Агава та його сестри, відчувають, 
що за ними хтось стежить і вони гуртом розривають Пен-
тея. Стан вакханалії минає дуже повільно. Отямившись, 



222 Агава дізнається, що вбила власного сина. Діоніс, таким 
чином, позбавив майбутнього весь рід володарів міста. 

Ця пізня трагедія, яку Евріпід написав, перебуваючи 
при дворі царя Архелая в Македонії, і яку вперше було 

З виставлено в Афінах після його смерті, належить до най-
своєрідніших творів поета. Як ніде в іншому творі Антич-
ності, тут маємо виклад самої суті культу Діоніса, що 
проповідував злиття людини з природою в екстазі вакха-
налії. У Плутарха подибуємо запис, що ще в 50 р. до н. е. 
ця п'єса була показана грецькими акторами на весіллі у 
вірменського царя, при чому актор, який ф а в Пентея, під 
радісні вигуки глядачів ніс до орхестри голову римського 
тріумвіра Красса, якого незадовго до цього переміг Парферн. 

ВАКХІЛІД (ВакхиХїбті.;; 505 - бл. 450 р. до н. е.) - давньо-
грецький поет-лірик, сучасник і літературний опонент 
Піндара, племінник Сімоніда Кеосського. Два папірусних 
сувої з його творами було знайдено в 1896 р. Двадцять 
збережених віршованих творів В. ілюструють хорову 
лірику й складаються з 14 епінікіїв і чотирьох дифірамбів. 
Про популярність В. серед його сучасників свідчить, з 
одного боку, відображення його трактування міфів в аттич-
ному вазовому живописі, з іншого — запис його імені до 
александрійського канону «дев'яти ліриків». Зі смертю В. — 
одного з останніх майстрів жанру епінікія, тісно 
пов'язаного з аристократичною культурою, — завершився 
понад двохсотрічний період ранньої грецької лірики. 

ВАЛЕРІЙ КАТОН ПУБЛІЙ (P.Valerius Cato; нар. бл. 95 р. до 
н. е.) — римський поет і граматик. За часів Сули втратив 
осідлість у Галлії Передальпійській і оселився в Римі. Там 
писав поезії й викладав граматику. Його називають 
батьком і покровителем неотериків, оскільки довкола В. К. 
гуртувалися найвизначніші представники цього нового 
літературного напрямку. Виклади й власні твори В. К. 
спричинилися великою мірою до перенесення на рим-
ський грунт засад александрійської поетики, зокрема 
поезії Каллімаха. В. К. — автор сповненого ерудиції епілія 
«Діктинна», а також збірки невеликих еротичних творів 
під назвою «Лідія». Інший твір В. К. — «Обурення» — був, 
очевидно, автобіографічним. Як фаматик В. К. писав 
коментарі до давніх письменників і займався виданням й 
опрацюванням сатир Луцілія. 



ВАЛЕРІЙ МАКСИМ МАРК (М. Valerius Maximus; 1-а пол. 223 
І ст. н. е.) — римський письменник та історик. Видав 
присвячений імператору збірник у дев'яти книгах «Славні 
діяння і висловлювання» («Factonim et dictorum memora- і 
bilia»), який складався з вибраних цікавинок із римської 
історії та історії інших народів, переважно з грецької. 
Чимало цікавих відомостей подає В. М. про релігію та 
звичаї. Твір поділяється на розділи за певними мораль-
ними категоріями: «Мужність», «Вірність», «Щастя», «Ре-
лігія» тощо. Спирався на твори Варрона, Ціцерона, Лівія, ^ 
Саллюстія, Діодора та ін. Цей твір був адресований насам- р. 
перед викладачам риторики й тому має багато риторичних Щ 
прикрас. Літературна цінність його невисока, але наведе- g 
ний В. М. матеріал має велике пізнавальне значення. 'Щ 
В. М. звеличував старі часи, надаючи своєму творові мо- | 
ралізаторського спрямування. Твір здобув популярність, £ 
до нього зверталися Лліній, Целій, Плутарх. Його викори- g 
стовували в Середні віки, зверталися навіть у XVI ст. < 

ВАЛЕРІЙ ФЛАКК (Гай Валерій Флакк Бальб Сетин (Valerius 
Flaccus); 2-га пол. І ст. н. е.) — римський епічний поет, 
автор епосу «Аргонавтика», присвяченого імператорові 
Веспасіану. Валерій Флакк, як і Аполлоній Родоський, по-
єднав давній грецький міф із римською дійсністю, своє-
рідно трактуючи тему. 

ВАРІЙ РУФ ЛУЦІЙ (Varius Rufus Lucius; 2-га пол. І ст. до 
н. е.) — римський поет, який написав епос «Про смерть» 
(«De morte»), трагедію «Тієст», поставлену в 29 р. н. е., та 
панегірик Августу, від яких збереглися лише незначні 
фрагменти. В. Р. належав до гуртка Мецената, приятель 
Вергілія та Горація. Після смерті Вергілія В. Р. разом із 
Плотієм Туккою видав «Енеїду». 

ВАРРОН МАРК ТЕРЕНЦІЙ (М. Т. Varro; 116-27 pp.) -
римський учений і письменник. Написав коло 74 творів 
приблизно у 620 кн., які стосувалися майже всіх відомих 
на той час у науці галузей. Широта інтересів й обсяг 
літературної творчості В. вражали сучасників і наш;адків. 
У 47 р. Цезар, беручи до уваги виняткові знання В., 
доручив йому облаштування й керівництво бібліотекою в 
Римі. Учень Стілона, В. присвятив своє життя науці як 
філолог, антиквар і історіограф. Вже за життя науковий 



224 авторитет В. вважався незаперечним. Головними творами 
В. були «Людські й божественні старожитності» («Antiquitates 
rerutn humanum et divinarum») у сорок одній книзі (нині 
втрачені). У цій праці В., використовуючи методи грець-

Щ кої науки, викладає результати досліджень з історії рим-
ського народу, його культури, релігії, обрядів. В. прагнув 

ел зберегти від забуття минуле свого народу й відродити до 
О нового життя старовинні звичаї та обряди. У цьому плані 

И®̂  в. був одним із попередників реформ Августа. Перу В. 
належать праці з юриспруденції, мистецтва, граматики й 
історії літератури, зокрема «Образи» («Imagines») — 
літературні портрети 700 греків і римлян. Із творчої спад-
щини В. зберігся трактат «Про сільське господарство» 
(«De re rustika») в трьох книгах, у якому В. слідом за 
Катоном подає практичні сільськогосподарські поради, і 
шість із двадцяти шести книг трактату «Про латинську 
мову» («De linqua Latina»), присвяченого Ціцеронові, з 
яким автор познайомився в Афінах, де вони обидва вдос-
коналювали свою освіту. До нас дійшли фрагменти «Ме-
ніппових сатир» («Saturae Мепірреае»), в яких В. насліду-
вав щодо форми Меніппа, захищав стару римську мораль 
від чужоземного впливу та внутрішнього занепаду. Слід 
зауважити, що наука Античності дуже рідко виходила за 
межі досягнутих В. результатів. Цей твір цікавий також 
великою кількістю цитат з архаїчних авторів. Трактат 
«Про сільське господарство», збережений цілком, було 
написано на 80-му році життя письменника, коли він, 
придбавши на прохання дружини маєток, присвятив себе 
його впорядкуванню. В. спирався не тільки на власний 
досвід, а й на праці грецьких і римських попередників. 
Цей твір В. є безцінним джерелом знань про сільське 
господарство римської держави, методи господарювання, 
культуру землеробства, догляд за домашніми тваринами 
тощо. 

ВЕЛЛЕЙ ПАТЕРКУЛ Марк В. П. (Velleius Paterculus; бл. 
20 p. до н. е. — 29 р. н. е.) — римський письменник та 
історик, родом із Капуї, автор «Римської історії» («Historia 
Romana»), короткого нарису в двох книгах про події 
сімсотрічного періоду від Ромула до Августа. Походив зі 
стану вершників, спочатку був на військовій службі в 
різних провінціях, потім обіймав різні військові посади 
(квестор, претор) за часів Августа й Тіберія. Історію 



розумів як продукт діяльності видатних осіб, засуджував 
громадянські війни й пояснював їхні причини зарозумі-
лістю та пихою окремих римлян, ганьбив жорстокість 
римської старшини, яка зневажливо ставилася до меш-
канців Італії, позбавлених прав римського громадянства. 
Політичний ідеал В. — імператор Тіберій, правління 
якого — золота доба для римлян. На відміну од Таціта, 
який затаврував Тіберія як тирана, В. змальовує його 
видатним державним діячем. Особливий інтерес станов-
лять описи очевидців із Германії, Паннонії, Далмації. 
Мова В. близька до класичної латини, але в ній є прояви 
лексики та граматики «срібного періоду». Стиль оратор-
ський, насичений численними риторичними оздобами, 
використанням антитези. Твір В. використовували як 
тематичне джерело Флор, Квінт Курцій Руф та Сульпіцій 
Север. 

ВЕРГІЛІЙ, Публій Вергілій Марен (Р. Vergilius Маго; 70— 
19 pp. до н. е.) — найвидатніший римський поет-епік 
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226 народився 15 жовтня 70 p. до н. е. в Андах, поблизу Ман-
туї, в родині дрібного землевласника. Початкову освіту 

^ з д о б ^ у Кремоні, продовжив у Медіолані (Мілані), а потім 
Римі. Готувався стати адвокатом, але кволе здоров'я та 

^ брак ораторського хисту внесли корективи у його адво-
катське майбутнє. Відмовившися від політичної кар'єри, 
В. близько 45 р. до н. е. повернувся в Анди, щоб присвя-

О тити себе творчості, яка формувалася під впливом епіку-
ЙЦ рейської філософії, філософії природи Лукреція та лірич-

ної поезії Катулла. Перша збірка творів — «Catalepton» 
(«Дрібнички») — складалася з п'ятнадцяти творів. У 42— 
38 pp. до н. е. В. захоплювався пасторальною поезією 
Теокріта, створюючи «Буколіки» («Висоїіса», або «Екло-
ги»). На честь Октавіана, ідеолога нового державного ладу, 
і завдяки наполяганням Мецената, В. написані «Георгіки» 
(«Georgica») (37—30 pp.); йому ж присвятив В. велику 
поему «Енеїда» («Aeneis»), створенню якої автор віддав 
останніх десять років життя (29—19 рр). Дайте в «Божест-
венній комедії» обрав В. провідником у пеклі, й відтоді В. 
став шанованим взірцем для європейських поетів. 

«ВЕРШНИКИ» («ТтгтеТі;») — одна з найгостріших політич-
них комедій Арістофана, вперше поставлена 424 р. до н. е., 
сприймалася як відгук на перемогу афінян над спартган-
цями в 425 році. Назву комедія отримала від хору афін-
ських вершників, які виступають у творі як дійова особа. 
Події відбуваються в будинку буркотливого, глухуватого 
буркотуна Дема, тобто Народу, де його вірним і відданим 
рабам Нікію і Демосфену протистоїть новоспечений 
Пафлогонець, який зумів вибитися нагору, став кушніром 
завдяки своїй хитрості, підступності, демагогії, крутійству. 
Спочатку Пафлагонець обплутує свого господаря 
улесливістю, привласнює собі чужу славу, яку повинен 
був би ділити з іншими. Цей хитрун зумів увійти в довіру 
Демоса і зробив нестерпним життя Нікія й Демосфена. 
Вони тим часом отримують провішення оракула про те, 
шо кушнір правитиме Демосом і що такого демагога 
можна вгамувати за допомогою іншого пройдисвіта й 
шахрая. Вони натрапляють на таку особу — нахабного 
Ковбасника Агоракріта, який сам починає боротьбу за 
прихильність Демоса. Обидва демагоги перевершують один 
одного в безсоромності та брехні. Центральне місце у 
п'єсі займає агон (змагання), галаслива базарна сутичка 



ковбасника з кушніром, яка сприймається як гротескна 227 
карикатура на дебати у Народних зборах. Немов двоє за- ^ 
коханих, змагаються вони за старого парубка Демоса. З'ясо- / ' 
вується, що Пафлагонець підкуповує свого господаря . 
улесливістю, вмілим привласненням чужих заслуг, обдурен-
ням його рабів: він бравує демагдгічними обіцянками й 
зумів швидко розбагатіти. Проте зберегти до кінця твору 
такий песимістичний погляд на тогочасне політичне 
життя Арістофан не міг уже хоча б тому, ш,о це супере-
чило б самій суті комедії, яка сприймалася традиційно s® 
передовсім як святкова гра. Тому переможцем у комедії Р. 
стає все-таки Ковбасник. Незважаючи на те, шо він не S 
встиг одразу розбагатіти, моральна перевага виявляється 
на його боці, забуваються навіть його зухвалі заяви на 'Щ. 
початку змагання. Шляхом усіляких витівок, грубо лестя- g 
чи Демосу, ковбасник перемагає Клеона й у цьому йому g 
допомагають вершники, тобто афінські юнаки зі значних g 
родин. За допомогою магічних процедур, обваривши його < 
окропом, ковбасник робить зі старого, обдуреного Демоса 
молодого мужчину, яким той був у часи Марафонської й 
Саламінської битв. Помолоділий Демос проголошує про-
граму дій, згідно з якою в Афінах мають відродитися старі 
добрі часи. Фінал комедії налаштовує на веселий лад, але 
в ньому немає звичної діонісійської розкутості. Відчува-
ється смуток драматурга тоді, коли він пробує передати 
атмосферу загальної веселості. Комедія Арістофана була 
спрямована проти лідера радикальної партії Клеона, за-
пеклого прихильника Пелопоннеської війни, яка важким 
тягарем лягла на плечі афінян. В образі вередливого, ста-
рого й глухого Демоса, обплутаного улесливістю й брех-
ливістю демагогів, показаний афінський народ. Юіеон 
виведений в образі підлого «кушніра», який задурює голову 
Демосу. Комедія Арістофана — неприхована сатира на 
Клеона, який і сам був багатим кушніром. У домашніх рабах 
Демоса глядачі могли впізнати відомих афінських полко-
водців Нікія й Демосфена. Гострій критиці піддає Арісто-
фан Народні збори, які мають дуже жалюгідний вигляд, 
владу над ними захопили спритні авантюристи. У комедії 
злісно висміюється поведінка демагогів, які розбещують й 
обдурюють народ. Тут подано також пародію на оракулів. 

«ВЕСІЛЛЯ ПЕЛЕЯ І ТЕТІДИ» («Nuptiae Реіеі et Thetidis»)-
епілій Катулла, написаний на основі невідомих еллініс-



228 тичних джерел. Цікава композиція поеми. Починається 
вона зі спорудження корабля Арго та походу аргонавтів. 

^ Коли вітрильник спустили на воду, морські німфи 
піднялися на поверхню, щоб подивитися на це диво, й 

^ тоді Пелей покохав Тетіс. Починається весільне свято. 
Серед шлюбних дарунків — килим, на якому зображено 
Аріадну. Це дає змогу ввести в оповідь поетичний відступ 

О про Аріадну, залишену колись Тесеєм. Катулл докладно 
й ц описує маловідомі божества, що були присутні на весіллі; 

вони, богині долі, пророкують велич Ахілла — майбут-
нього сина Пелея та Тетіс. Завершується поема вислов-
ленням жалю з приводу того, що люди скомпрометували 
себе різними злочинами, й боги одвернулися від них — 
вони вже не відвідують свята померлих. Рамкова компо-
зиція твору (коли на ґрунті однієї теми розвивається інша, 
в наступній ще одна тощо) — один із найпоширеніших 
прийомів елліністичної поезії, «в. П. і Т.» притаманний 
високий пафос як одному з визначних творів Катулла, що 
приділяв увагу не стільки сюжетові, скільки патетичним 
промовам, зображенню настроїв та психологічному вмо-
тивуванню. 

«ВІД ЗАСНУВАННЯ МІСТА» («АЬ urbe condita») — праця 
Тіта Лівія (до якої входило 142 книги), художній виклад 
римської історії від легендарного заснування Рима до 9 р. 
н. е. Через великий обсяг історичного твору, він вида-
вався в скороченому варіанті. Збереглася лише четверта 
частина оригіналу, а саме: книги 1—10 та 21—45 про події 
753—293 і 218—168 pp. до н. е. Зі стилістичного погляду 
твір має швидше художній, аніж історичний характер. 
Історію автор подає як сукупність позитивних і негатив-
них фактів, які треба наслідувати або засуджувати, підно-
сити значення високих моральних прикмет попередників, 
які зумовили подвиги героїв і зростання держави; з іншого 
боку, будь-які негативні фактори історії спричинені 
падінням моралі. Головна увага автора спрямована на 
аналіз тих людських вчинків, у яких проявляються харак-
тери. Емоційне напруження створюється промовами істо-
ричних осіб, а урочистість — тривалими, інколи навіть 
надмірно великими синтаксичними періодами. Загалом 
«В. 3. м.» пройнята ідеалізацією римської історії та част-
ковим Гі осучасненням, тлумаченням з позицій, близьких 
автору. Цей твір — найголовніше джерело з історії респуб-
ліканського періоду Риму. 



г 
ГАЛЛ ГАЙ КОРНЕЛІЙ (Gallus, Gaius Cornelius; 6 9 - 6 8 -

26 p. до н. е.) — народився в Галлії. Римський полково-
дець, політичний діяч і поет. Спочатку був малозабезпече-
ний, згодом як соратника Октавіана його призначили 
уповноваженим при розподілі земель у Верхній Італії: 

І 

«ВІДРІЗАНА КОСА» («Пєрі,к€іроц,еуг|») — дидактична комедія 229 
Менандра, з якої до нас дійшла майже половина. Сюжет 
твору такий. Воїн Полемон живе в незаконному шлюбі з ^ 
жінкою вільної поведінки Глікерією. Одного разу, повер-
таючись додому, він побачив, як Глікерію обнімав моло-
дий сусід Мосхіон. Із ревношів Полемон обрізав Глікерії 
косу, чим осоромив їі перед людьми, а сам поїхав на село, 
де намагається потопити своє горе у гульбищах і пиятиці. 
Глікерія звернулася тим часом до сусідки, старенької 
Мірріни, й пояснила їй, шо прийомний син Міррини « 
Мосхіон, який начебто увивається за нею, насправді її ^ 
брат і що їх обох свого часу покинув рідний батько. Тим і 
часом Полемон занудьгував і, скучивши за Глікерією, g 
намагається силоміць повернути її до себе. Його приятель, 
старий Патек, просить його утриматися від подібних дій. 2 
Із розмови з Глікерією Патек довідується про її долю, а S 
потім на підставі тих предметів, які збереглися при ній, £ 
переконується, що вона й Мосхіон — його діти. Він 
покинув їх через нестатки після смерті дружини, яка по-
мерла невдовзі після їхнього народження. За посеред-
ництвом Патека Полемон випрошує в Глікерії пробачен-
ня й вони вступають у законний шлюб. Менандр подає 
тут зразок комедії характерів. Найбільший інтерес стано-
вить для нього характер персонажа, його природа й не-
передбачений випадок, не зовнішня захопливість дії, не 
окремі сценічні ефекти й не комічна буфонада, а глибоке 
проникнення в психологію персонажа. Для творчої манери 
Менандра характерний перехід від комедійного тону до 
трагічного (відчай Полемона, а згодом його щире каяття). 
Велику роль грає в Менандра прийом «упізнавання», 
мотив підслуховування чужої розмови тощо. 



230 забезпечуючи проведення цього розподілу, Г. врятував 
маєток Вергілія, приятелем якого він був. Після завоюван-
ня Єгипту набув великої ваги як перший префект. Його 
владолюбство викликало підозру в Августа. Г. потрапив у 

2 немилість і був висланий, майно було конфісковано, він 
покінчив життя самоп'бством. Г. відомий своїми чотирма 

П книгами елегій, які він присвятив своїй коханій Кіфериді 
О (яку називав Лікоридою). Він став творцем жанру любов-

Р н них елегій у римлян (близьких до елліністичних зразків і 
Катулла). Оскільки зберігся тільки один вірш Г., обсяг і 
зміст його поезії піддаються сумнівам. 

ГЕКЗАМЕТР Д А К Т И Л И Н И Й (versus hexameter) - найдав-
ніший та найуживаніший віршований розмір. Цим розмі-
ром написані всі епічні й дидактичні поеми, сатири, пое-
тичні послання. Г. складається з шести дактилів, останній 
із них — неповний. Кожен із чотирьох перших дактилів 
може замінюватися спондеєм: 
- ^ и и — и и - ^ и и — и и — и и —и(—) або 
— ^ ^ ^ ^ии —и(—). 

ГЕЛІОДОР ('НЯіббшрод; ПІ або IV ст. н. е.) - син Теодосія з 
роду Геліоса, жив у фінікійському місті Емс, грецький 
письменник, автор найбільшого й, очевидно, найпізнішого 
зі збережених грецьких романів «Ефіопіка» («Ашіотгікіі»). 
Використовуючи всі прийоми любовного роману, Г., 
проте, не викладає сюжет послідовно, а починає його від 
моменту, близького до розв'язки. Про попередні події 
розповідає в кількох епізодах один із персонажів роману. 
Цей прийом, а також використання театральних ефектів 
надає оповіді особливої жвавості. Привабливі головні 
герої, юний красень — блакитноокий і кучерявий Теаген 
і наділена божественною красою дівчина Харіклея, 
ідеальне кохання, майстерне поєднання захопливого сю-
жету, цікавих відомостей у дусі другої софістики з різних 
царин знання (оповіді про екзотичних тварин, у тому 
числі про жирафів, про єгипетські й ефіопські письмена, 
про дивовижний камінь пентарб та ін.) із серйозними 
екскурсами в питання релігії, філософії та моралі, 
зробили роман Г. цікавим для різних кіл читачів. Дія 
твору віднесена на вісім століть назад і відбувається 
переважно в Єгипті, а також у столиці Ефіопії та грець-
кому місті Дельфи, де вперше зустрілися юні герої й де 



між ними спалахнуло взаємне кохання. Сюжет позбавле- 231 
ний хронологічної посліцовності. Спочатку відбувається 
жорстока бійка між піратськими бандами, потім поране- «Г ї» 
ний Теаген потрапляє до полону, де за ним доглядає його f , - • 
наречена Харіклея. Далі показано передісторію їхнього 
життя, встановлення походження, знайомство й лихі 
пригоди, серед яких і переслідування Теагена дружиною 
єгипетського сатрапа, охопленою пристрастю, й загроза 
бути принесеним у жертву богові Сонця. Сцена несподі-
ваного впізнанння перевертає весь хіц подій у такий t̂  
спосіб, що Теаген і Харіклея зможуть з'єднати свої долі, а pt 
сонячний первень життя утвердиться без людських 5 
жертвоприношень. g 

Роман Геліодора включає новели: про Демонету й 
Кнемона, які викликають асоціацію з пристрастю мачухи g 
Федри до пасинка Іпполіта, про шляхетного розбійника | 
Тіаміда та його брата Петосіріда. Ці епізоди автор вико- g 
ристав для того, щоб підкреслити, що вірність і чистота — < 
засадничі риси людини, за якими визначається її 
моральна велич і краса. Проте Г. не ідеалізує своїх героїв; 
у світі, в якому вони живуть і діють, розгортаються вуль-
гарні сцени побиття, принижень, зазирання в спочи-
вальню тощо. Роман був дуже популярний у Візантії. У 
XVI ст. роман було перекладено західноєвропейськими 
мовами й він справив вплив на творців літератури Нового 
часу (Монтеня, Торкватто Тассо, Сервантеса, Расіна). 

ГЕЛЛІЙ АВЛ (Gellius Aulus; нар. бл. 130 р. II ст. н. е.) — 
римський письменник. Навчання розпочав у Римі у 
граматика Алолінарія Сідонія й ритора Антонія Юліана. 
Сильний вплив на Г. А. справив Фаворін. Згодом, у 165 ро-
ці, поїхав до Афін, де познайомився з Геродом Аттіком. 
Завершуючи в Афінах свою освіту, довгими зимовими 
вечорами робив виписки з творів багатьох письменників і 
філософів. Надавши цим випискам обрамлення у вигляді 
невеликих замальовок із життя освіченого товариства 
Афін і Риму та спорядивши їх детальним оглавленням, 
Г. А. видав їх під назвою «Аттичні ночі» («Noctes atticae» 
у 20 книгах). Твір зберігся, за винятком восьмої книги та 
кількох фрагментів початку й кінця твору. У творі міститься 
багатий матеріал із різних царин знання — філософії, 
ет}іки, літератури, фаматики, етимології, критики тексту, 
історії, риторики, права, однак матеріал подано безсис-



232 темно, без критичного осмислення й головна його цін-
ність — цитування понад 200 авторів, твори багатьох із 

^ яких не дійшли до нас. Текстом Г. А. користувалися Но-
ній ІУГарцелій, Макробій, не називаючи при цьому ім'я 

2 автора «Аттичних ночей». 

е^ «ГЕОРГІКИ» («Georgica») — дидактичний епос про земле-
О робство П. Вергілія Марона. Твір написаний у дусі епічної 

Р н елліністичної дидактики (Арат) і архаїчної епохи {«Труди 
і дні» Гесіода). «Георгіки» складаються з чотирьох книг, 
кожна з яких присвячена окремому предметові: 1-а — 
рільництву, 2-а — садівництву, 3-а — тваринництву, 4-а — 
бджільництву. Епос присвячений Меценатові, зі звернен-
ня до якого він і починається (подібними зверненнями 
починаються також 3-я і 4-а книги). Частини книг виді-
ляються, крім того, екскурсами (наприклад уславлення 
Італії й весни, які обрамлюють другу частину 2-ї книги). 
Фінал 3-ї книги песимістичний: змалювання коров'ячої 
моровиці (подібно до фіналу 6-ї книги «Про природу 
речей» Лукреція). Тема останньої книги — смерть і від-
родження родини бджіл — дають підставу для грандіоз-
ного фіналу: міфологічної оповіді про Арістею та про 
Орфея й Еврідіку (один із найславетніших текстів Вергілія, 
з яким даремно змагався Овідій у «Метаморфозах»), У «Г.» 
Вергілій прагне не стільки дати поради для сільського 
господарства, скільки відновити втрачений у фомадян-
ських війнах ідеал простого та здорового життя працьо-
витого селянина. Окремі дослідники вважають «Г.» най-
вищим досягненням Вергілія. Епос справив значний вплив 
на латинську словесність Європи. Із творів пізніших 
авторів можна назвати «Пори року» Джеймса Томсона. 

«ГЕРАКЛ» або «ГЕРКУЛЕС» ('НракЛпс) - віршована трагедія 
Евріпіда, написана й виставлена між 421 і 415 pp. до н. е. 
в Афінах. Розпочинається сценою, в якій глядач бачить 
групу персонажів, що стоять біля вівтаря: старого чоло-
віка, матір із дітьми, тобто епізод із добре відомого сюже-
ту: ці персонажі явно чекали на свого рятівника, який 
повинен був визволити їх від переслідувань тирана Фів 
Ліка. Але в Евріпіда розв'язка не традиційна. Геракл і 
справді повертається додому після здійснення дванадця-
того, найважчого подвигу, щоб порятувати рідних. Проте 
його зустріч із родиною, радість від побачення з дітьми 
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затьмарені втручанням Гери: за її наказом богиня шален- 233 
ства Лісса затьмарює свідомість Геракла й наводить на 
нього божевілля, внаслідок чого він бачить у своїй дружи-
ні та дітях колишніх ворогів. У нападі шаленства Геракл 
убиває дружину й дітей. Евріпід, однак, змінює послідов-
ність подій. Цей учинок героя драматург ставить напри-
кінці його життєвого шляху, тоді як традиційно цей епізод 
відбувався перед здійсненням дванадцяти подвигів. Тому 
божевілля Геракла перетворюється на щось подібне суду 
над вчинками сина Зевса, про що урочисто повідомляє я 
хор. У такий спосіб Евріпіц переакцентовує міф: на пер-
ший план виступає трагедія сильної людини, яка незаслу-
жено потерпає від примх свавільних богів. Невідомо, що 
ще міг скоїти Геракл у шаленстві, якби не поява Атени, 
яка ударом каменюки привела героя до тями. Отямив-
шися, Геракл із жахом дивиться на своє життя, яке 
здається йому тепер позбавленим будь-якого майбутнього. 
Він — син Зевса — розкриває другому своєму батькові — 
земному Амфітріонові, який сам є свідком краху сина, 
всю марність звертань по допомогу до небесного батька. 
Як тепер жити Гераклові після скоєного? Він близький до 
того, щоб заподіяти собі смерть. Але в останній чудово 
виписаній сцені з'являється афінянин Тесей, приятель 
Геракла та його військовий союзник. Він переконує 
розчарованого, розгубленого Геракла, що не варто 
вдаватися до такого вчинку, навпаки, саме тепер у нього 
є реальний шанс засвідчити своє геройство, якщо він 
зуміє перебороти своє горе самотужки, без допомоги 
богів. Адже справжня велич людини полягає саме в тому, 
щоб долати труднощі, а не схилятися перед ними При-
клад страждань Геракла повинен був учити греків, згідно 
з концепцією Евріпіда, розрізняти власну провину 
людини від примх богів. Важливим висновком у творі є 
усвідомлення того, що більш гідним є продовжувати 
життя, спокутувавши провину добрими вчинками, ніж 
виявити слабкодухість. Зображений епізод у Евріпіда не 
поступається за емоційною силою трагедії Сенеки «Гер-
кулес у шаленстві». Ця трагедія Евріпіда, хоч і не досягає 
в мистецькому плані рівня його попередніх творів, все ж 
вражає глибиною зображення певного психологічного 
стану, це — значний внесок у розробку проблеми співвід-
ношення раціонального й ірраціонального у мистецтві. 



234 ГЕРМЕСІАНАКТ ('Ерцгіошуа^; прибл. 300 р. до н. е.) — 
грецький поет, представник александрійської поезії. 

^ Народився в Колофоні, своїм наставником уважав Філіта. 
Продовжуючи лінію міфологічних розповідних елегій, 

^ ^ розпочату Антімахом та Філітом, Г. опублікував збірку 
елегій у трьох книгах, що була названа ім'ям його (уда-

rt ваної) коханої «Леонтіон». Складалася збірка з любовних 
® історій, найчастіше з трагічним кінцем; з книги третьої 

НН зберігся курйозний каталог (приблизно 100 сторінок) 
міфічних та історичних закоханих пар, що складало вра-
ження свідомої літературної гри, в цьому ж напрямку — 
нещодавно знайдений на папірусі уривок елегії, автором 
якої, найпевніше, був Г. В уривку міститься погроза 
якомусь фіктивному супротивникові витатуювати на його 
голові та тілі малюнки на міфологічні теми. 

ГЕРОД, Геронд ('HpoS6ti(;) — грецький поет, що жив у III ст. 
до н. е. Творчість Г. належить до александрійської поезії. 
Твори дають підставу вважати, що автор жив на острові 
Кос і в Александрії. До 1891 р. творчість Г. була відома 
лище кількома незначними уривками. Публікація руко-
пису з Британського музею (1891 р.) дала можливість оз-
найомитися зі значною кількістю невідомих раніше урив-
ків, а також із т. зв. міміямбами, наведеними цілком. За-
гальна кількість міміямбів — 8, їхні сюжети значною мірою 
натуралістичні, а мова персонажів — міських низів — 
пересипана вульгаризмами. 

Цікавим є міміямб «Сон» («іЗітуос»), що віцбиває по-
гляди поета на проблеми творчості. Твори написані іоній-
ським діалектом VI ст. до н. е. Віршовий розмір — холіямб 
(«кривий ямб»): и — и — и — и — и - ^ — и . Є підстави 
вважати, що діалект і розмір були запозичені «вченим» 
поетом Г. у грецького поета Гіппонакта (VI ст. до н. е.). 
Незрозумілість мови Г. для широкого загалу сучасників 
дає підставу зробити висновок, що його міміямби призна-
чалися для читання у вузькому колі освіченої публіки. 

Українські переклади Г. належать В. Маслюку. 

ГЕРОДОТ ('Нроботод; бл. 484—425 pp. до н. е.) - видатний 
давньогрецький історик. Відомий насамперед своїм твором 
з історії греко-перських воєн. Александрійськими вчени-
ми твір Г. було поділено на 9 книжок і кожну названо 
ім'ям однієї з дев'яти муз. Таким чином, історичний твір 
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Г. має назву «Музи» («МоіГоаі»). Народився в Галікарнасі 235 
(Мала Азія) в сім'ї багатого рабовласника. Деякий час 
жив на острові Самосі, оскільки внаслідок політичної 
боротьби партій змушений був емігрувати. Багато подоро-
жував Грецією та за її межами (від Південної Італії до 
Вавилонії та від Єгипту до грецьких колоній у Північному 
Причорномор'ї). 446 р. відвідав Афіни, 444—443 pp. брав 
участь у заснуванні колонії Фурій у Південній Італії й став 
її громадянином. За основу для написання «Муз» правив 
величезний матеріал із географії, етнографії та історії, яі 
нагромаджений під час багаторічних мандрів. «Музи» по- ^ 
значені яскраво вираженою симпатією до Афін. Г. уславлює й 
національну боротьбу греків з «варварами», перевагу демо- ^ 
кратичного грецького ладу над варварським деспотизмом. 
Історичні події, змальовані Г., охоплюють період від Іоній- g 
ського повстання (500—493 pp. до н. е.) до завоювання g 
афінянами міста Сеста на Херсонесі Фракійському (тепер | 
Дарданелльський півострів) у 478 р. Мета твору, за висло- < 
вом самого Г., — зберегти в пам'яті нащадків подвиги 
греків та інших народів, а також висвітлити причини 
греко-перських війн. Засадничі відмінності історичного 
літопису Г. від праць попередників (істориків-логографів) — 
критичне ставлення до їхніх позицій та універсальність 
праці. Г. належить перша спроба викласти події світової 
історії, роблячи екскурси, що висвітлюють історію, побут, 
звичаї сусідніх із греками та персами народів (Ассирія, 
Персія, Вавилон, Лідія, Єгипет, Самос, Кірена, Лівія, 
Скіфія). Розповідаючи про похід до Єгипту, Г. зупиняєть-
ся на минулому цієї країни; змальовуючи похід Дарія на 
скіфів, він подає докладний опис Скіфії. Відомості Г. — 
найраніше свідчення про життя у південно-західній 
частині нинішньої території України (характеристика пле-
мен, що населяють цю територію, грецьких міст у Північ-
ному Причорномор'ї, річки Бористена (Дніпра) як важли-
вої водної артерії — кн. 4-а). Критично сприймаючи 
напівміфічний світогляд попередників, Г. намагається 
логічно пояснити причини історичних подій. Проте сві-
тогляд самого Г. як ученого багато в чому лишається наїв-
ним (так, на його думку, доля людей, народів, держав 
залежить від богів). Описуючи події з позицій афінянина, 
Г. з симпатією ставиться також і до Спарти. 

Художні особливості «Муз» — виразна, близька до роз-
мовної, мова, образність викладу, насиченість міфами та 



236 різноманітним фольклорним матеріалом. Історичні особи 
часто наділені прямою мовою. Багато сюжетів, використа-
них Г., побутують також і в інших народів. Твір написано 
іонійським діалектом; за стилем викладу (замилування 
розповіддю, епічна виваженість) «Музи» порівнюють із 
епічною поезією, трактуючи їх як новий етап у жанрі 

Л епосу. Характеризуючи працю Г., римський письменник 
® Ціцерон назвав його «батьком історії» (Pater historiae). 

^ Незважаючи на неточності та наївність багатьох пояснень, 
«Музи» — надзвичайно цікавий у науковому аспекті твір. 
Багато фактів, наведених Г., підтверджені археологічними 
відкриттями. Використані Г. сюжети розроблялися пись-
менниками нового часу; перекладали Г. українською мовою 
Б. Зданевич, А. Білецький, Й. Кобов, Ю. Цимбалюк. 

ГЕСІОД ('Ноіобої;; бл. 700 р. до н. е.) — грецький поет родом 
із Беотії, куди переселився його батько, що походив із 
Малої Азії (місто Кими). Г. — перший європейський поет, 
про якого існують вірогідні історичні свідчення. Він 
займався розведенням овець, і саме там Г., за його слова-
ми, навідували музи. Поет користувався мовою і поетич-
ним розміром (гекзаметром) гомерівського епосу. У 
Халкіді (Евбея) Г. як рапсод завоював приз у поетичному 
змаганні. Поема «Теогонія» («Ttoyovia», «Походження бо-
гів») відбиває міфологічне сприйняття й тлумачення світу. 
Перед початком розповіді подано пролог, у якому Г. 
говорить про своє поетичне покликання. Далі йдеться про 
створення світу з хаосу, генеалогію богів. Докладно 
розповідається про династії богів, боротьбу та перемогу 
наймолодшої династії, влаштування світового ладу Зевсом 
на раціональних засадах. У своєму найславетнішому творі 
«Труди і дні» («"Еруа каї 'шілераї») Г. звернувся до міфів про 
Золотий вік і Пандору. У цій поемі, якій притаманна 
особиста інтонація і тонкий гумор, Г. подає практичні 
поради, життєві узагальнення, календар сільськогоспо-
дарських робіт, міфологічні розповіді, казки (наприклад 
про яструба та солов'я). Увесь цей різнорідний матеріал Г. 
поєднав асоціативно. Є тут і звернення до брата Перса, що 
його обдурив, і до несправедлива суддів. Збереглися й 
деякі фрагменти інших творів Г. Йому також приписува-
лися «Щит Геракла» («'Аатгіі;»), «Еоя» («'Нота»), каталог 
жінок-праматерів славетних родів («катаїоуо?»), але вони 
належать пізнішому часові. 
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Поеми Г. були взірцем для наступних творців дидак-
тичної поезії. Приміром, його вплив незаперечний у Вер-
гілієвих «Георгіках». 

ГЕТЕРИ (Ьаіра «супутниця») — жінки різних соціальних 
рангів, які ведуть вільний, незалежний спосіб життя. Відомі 
гетери були зазвичай добре освічені, зналися на музиці, 
філософії, літературі тощо, відігравали помітну роль у сус-
пільстві. До найзнаменитіших гетер зараховують Аспазію, 
подругу, а згодом дружину Перікла, Фріну, подругу Прак-
сителя, Глікерію, коханку Менандра. 

ГІГІН Г. ЮЛІЙ (Higinus; пом. бл. 10 р. н. е.) — латинський 
учений і письменник, вільновідпущеник імператора Ав-
густа. Походив, очевидно, з Іспанії. Г. як надзвичайно 



238 сумлінний учений був призначений Августом головою 
Палатинської бібліотеки. Писав, наслідуючи Варрона, 

^ праці з сільського господарства, філософії, географії, про 
старожитності й релігії. Із його творів не збереглося 
нічого. Піц ім'ям Г. дійшли з П ст. до наших днів праця 
про легенди, пов'язані із зірками, й «Fabulae» — довідник 

ел з міфів, який використовувався як шкільний підручник. 
© 

^ «ГІМНИ ГОМЕРІВСЬКІ» — умовна назва збірника, до якого 
увійшло тридцять чотири короткі твори епічного характеру, 
написані гекзаметром і присвячені богам. Поряд із пое-
мами «Іліада» й «Одіссея» твори збереглися в рукописах 
візантійського періоду. Змістом Г. є переважно переказ 
легенд, пов'язаних із заснуванням храмів чи впроваджен-
ням культів. Незначний обсяг їх (від 500 і до 3-х віршів) 
викликаний поступовим занепадом героїчного епосу як 
літературного жанру. Свідченням цього стали дидактичний 
епос (Гесіод) і пародії на героїчну поезію {«Батрахо-
міомахія»), Найзначніші з «Г. Г.» перші п'ять: Аполлону 
Делоському; Аполлону Пітійському; Гермесу; Афродіті; 
Деметрі. Гімни на честь Гермеса й Деметри найбільші за 
обсягом (580 і 495 віршів). Із решти Г. цікавий вірш на 
честь Діоніса. У гімні Аполлону Делоському йдеться про 
народження Артеміди та Аполлона, дітей Латони, на 
острові Делос і заснування культу на їхню честь. Гімн 
Аполлону Пітійському розповідає про прихід Аполлона до 
підніжжя гори Парнас та його перемогу над змієм Піто-
ном. Гімн Гермесові про те, як бог іще дитиною вкрав у 
Аполлона священних корів і зробив ліру з черепахи. Гімн 
Афродіті — про її кохання до троянця Анхіса. Гімн Де-
метрі — про викрадення її дочки Персефони та запро-
вадження Елевсинських містерій: Персефону забрав бог 
підземного царства Плутона (Гадес). Геліос відкрив Деметрі 
ім'я злочинця. Ображена Деметра знайшла притулок у 
домі елевсинського царя Келея та цариці Метаніри (в 
Аттиці), доглядаючи їхнього сина Демофонта. Прагнучи 
передати секрети безсмертя вихованцеві, Деметра загарто-
вує його у вогні. Одного разу цариця Метаніра застає Гї за 
цим заняттям, і чарівницю викрито. Тоді за наказом Де-
метри в Елевсинах було засновано храм і запроваджено 
великі таїнства. Тим часом земля без нагляду Деметри 
висохла й перестала родити. Боги, не отримуючи від людей 
звичайних жертв, погодилися, аби третину року Персефо-
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на проводила в підземному царстві, а решту — у матері. 239 
Гімн Діонісові — про викрадення бога в подобі врод- ^ 
ливого юнака морськими розбійниками. Прикрасивши / 
реї корабля виноградними гронами та проливши вино, 
Діоніс перетворився на лева й наслав на розбійників 
ведмедицю. Перелякані розбійники кинулися в морську 
безодню й перетворилися на дельфінів. 

«ГІМН СТОЛІТТЯ» (Carmen Saeculare) — твір Горація, на-
писаний у 17 р. до н. е. на честь святкування «сторічних ^̂  
ігор» — свята «оновлення сторіччя», яке раніше мало зна- р, 
чення спокути перед силами підземного царства. Але на S 
цей раз Август вирішив зробити свято ритуалом очищен-
ня, пов'язаним із завершенням громадянських воєн і 
початком нової доби мирного розвою Риму. Замовлення g 
написати гімн стало офіційним державним визнанням g 
поета. Горацій переробив застиглі форми культової поезії | 
на урочисте уславлення Августа, його родини й державної < 
політики, а також сил природи, створивши своєрідну 
маніфестацію римського патріотизму. 

ГНОМА (yvcoiiri «вислів») — сентенція, автори якої ставлять 
собі за мету дати повчання у формі коротких, влучних 
виразів. Гноми подибуються в грецькій літературі, почи-
наючи від Гомера. Найчастіше гноми писалися елегійним 
дистихом. Такими гномами був відомий поет VI ст. до 
н. е. Фокілід. Писали їх також Гесіод, Демокріт, Гіппо-
крат. У добі еллінізму укладалися збірники гном із творів 
поетів, наприклад Евріпіда, Менандра. 

ГОМЕР ("Оцтіро;) — поет, який стоїть біля витоків грецької 
і, відповідно, європейської літератури, з ім'ям якого по-
в'язаний давній літературний жанр греків — героїчний 
епос. На жаль, немає вірогідних даних про самого Г., але 
традиційно його зображали у вигляді сліпого старця. 
Серед міст, які претендували на право вважатися його 
батьківщиною, найвиправданішими видаються претензії 
Смирни в іонічній Малій Азії та острів Хіос. Вважається, 
що Г. жив приблизно у V n i ст. до н. е. «Гомерівське 
питання» (питання про автора та про обставини виник-
нення гомерівського епосу) існувало вже в античні часи. 
Ще у VI ст. до н. е. за наказом Пісістрата були досліджені 
тексти Г. До V ст. до н. е. Г. приписували, окрім «Іліади» 
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й «Одіссеї», ще багато епічних поем (т. зв. Епічний кікп 
«Кіпрія», «Маргіт», гомерівські гімни). Питання про те, в 
якій мірі в «Іліаді» відбилася крито-мікенська культура, 
стало спірним після спроби розшифрувати лінійне письмо 
Б. Базовий живопис, як і настінний, у різних варіаціях 
представляє численні сцени з «Іліади» та «Одіссеї», а 
пластика створила ідеалізований портрет сліпого поета. 
«Іліада» й «Одіссея» написані гекзаметром, мова ґрун-
тується на давніх традиціях поетичної мови з іонійсько-
еолійськими елементами. Биразні звороти, які повторю-
ються у вигляді формул, імовірно, належать до усних 
початків словесної творчості, які ще збереглися в епосі. 
До числа недосяжних вершин гомерівського епосу 
належать політ фантазії, сила красномовства, уповільнен-
ня розвитку дії з метою створення драматичної напруги, 



мальовничі деталі, природність у зображенні життя, гарні 241 
порівняння, що свідчить про дивовижну спостережли-
вість, співчуття до людей і психологічну чуйність автора. ' 
у жанрі епосу «Іліада» й «Одіссея» є найвищими зразками 
поетичних творів. Ставши еталоном при оцінці будь-якої 
поеми Античності, епос Г. став пощтовхом для всієї 
пізнішої поетичної творчості. Вергілій своєю «Енеїдою» 
хотів досягти рівня гомерівського епосу, у XVI11 ст. під 
впливом Р. Вуда (Англія) Г. знову був визнаний непере-
вершеним генієм. Його поезія з того часу стала виявляти 
сильний вплив на класиків світової літератури (Лессінґ, ^ 
Гердер, Ґьоте). S 

ГОРАЦІЙ ФЛАКК КВІНТ (Quintus Horatius Flaccus; 8.12.65-
27.11.8 pp. до н. е.) — видатний римський поет, відомий 
майстер віршованої форми. Народився у Венузії, на півдні 
Італії, помер у Римі. Син заможного вільновідпущеного 
раба — збирача податків, здобув різнобічну освіту в Римі 
та Афінах, де вивчав грецьку літературу, мистецтво та 
філософію. У громадянській війні, яка розпочалася після 
убивства Цезаря (44 рік до н. е.), Г. став на бік респуб-
ліканської армії Брута; отримав посаду трибуна. Після 
поразки Брута у битві при Філіппах (42 рік до н. е.) 
скористався амністією, яку оголосили республіканцям, і 
повернувся до Італії, але втратив усе: маєток Г. було кон-
фісковано на користь ветеранів Цезаря. Вступив до коле-
гії квесторських писців простим скрибом — переписува-
чем, проте занять поезією не полишав. Г. — автор поезій, 
написаних метричною системою віршування, досяг у цьому 
віртуозності. Естетичні й літературні погляди Г. зумовили 
неприйняття ним як архаїстичної поезії, так і школи 
неотериків. Він підійшов до класичного руху, очолюва-
ного Барієм та Вергілієм, які познайомили початківця з 
Меценатом. Меценат увів Г. у своє коло й подарував йому 
невеликий маєток у Сабінських горах. Завдяки дружбі з 
Меценатом Г. потрапив до оточення Августа, але 
намагався триматися далі від двору, вважаючи за краще не 
втручатися в політику, також він відмовився від запропо-
нованої йому посади секретаря імператора. Серед збірок 
творів Г. найвідомі «Еподи», «Сатири», «Бесіди» («Sermo-
nes»), «Пісні» («Сагтіпа»), «Послання» («Epistolae»), «Гімн 
століття». Твори, які вивчалися в школах, збереглися 
цілком і стали взірцем для європейських поетів. Про 



242 сутність поетичного мистецтва трактує славетне послання 
«Ars poetica» («Мистецтво поезії»). 

^ «ГОРНЯ» («Аиіиіагіа») — одна з найкращих комедій Плавта, 
збереглася проте не цілком. Центральна постать у ній — 
старий селянин Евкліон, який знайшов скарб на своєму 

П городі. Ця знахідка робить його зовсім іншою людиною. 
О Відчуваючи постійний страх, шо його скарб хтось може 

Р н вкрасти, він втрачає душевний спокій і вже близький до 
божевілля, оскільки не знає, що йому робити зі своєю 
знахідкою. З історією про скнару та його горня з золотим 
скарбом переплітається історія кохання Ліконіда й Федри, 
дочки Евкліона. Комедія «Г.» Плавта позначена психо-
логізмом. Якщо бідний, чесний старий Евкліон не спить 
ночами і в кожній людині вбачає грабіжника, то його 
багатий сусід Мегадор розмірковує над тим, що від 
шлюбів багатих із бідними дівчатами часто утворюються 
міцні родини. (Мегадорові подобається донька бідняка 
Евкліона Федра й він сватається до неї). Скарб Евкліона 
все-таки викрадено (Стробілом — рабом юнака Лекопіда, 
закоханого в доньку Евкліона). Після багатьох перипетій 
скарб, проте, повертається до свого власника, який тут же 
віддає його як посаг для дочки. Позбувшися скарбу, 
Евкліон повертає собі втрачену рівновагу. Плавт майстер-
но використовує тут такі театральні прийоми, як звер-
нення персонажа до глядачів (Евкліон) та непорозуміння, 
що описується коротким словосполученням «qui pro quo» 
(«хто про що»). «Г.» — найповажніша з комедій Плавта: в 
ній порушено питання морального характеру, звичні для 
нової аттичної комедії, але рідкісні в римського 
комедіографа. Багато рис плавтівського твору лягли в 
основу відомої комедії Мольєра «Скупий». 

«ГРЕЦЬКА ІСТОРІЯ» («Чоторіа 'EUriviKa»)- твір Ксенофон-
та, який мав на меті завершити працю Тукідіда. Події 
починаються 411 р. до н. е., коли в Афінах відбувся олі-
гархічний переворот. Народні збори під тиском багатих 
громадян передали владу олігархам. Населенню Аттики, 
втомленому Пелопоннеською війною (431—404 pp. до 
н. е.), олігархи обіцяли мир зі Спартою. Коли переговори 
не дали жаданого миру, великі мужі, втративши популяр-
ність, перейшли до терору, але згодом зазнали поразки. 
Автор «Г. І.» завершує свою розповідь битвою при Манті-
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неї (362 p. до н. е.). У цьому творі Ксенофонт тримався 243 
проепартанських позицій. Він обстоює думку, що Спарта, 
велика й могутня держава, втратила політичну гегемонію, 
відійшовши од моральних заповітів предків. Лаконофіль- f. 
ська тенденційність автора негативно позначилася на 
викладі подій (переконливі образи царя Агесілая та інших 
спартанських діячів, але непоміченими лишаються Конон, 
Пелопід, Епамінонд). Цікаво переказано воєнні події. 
Особлива виразність притаманна оповіданням, присвя-
чені правлінню тридцяти олігархів та змові Кінодона. « 

ГРИГОРІЙ НИСЬКИЙ (335-394 pp.) - християнський діяч, | 
майстер філософської прози, який широко використову- S" 
вав метод вільного алегоричного тлумачення Біблії. Наро- 'ч 
дився в Каппадокії, був молодшим братом Василія Кеса- g 
рійського. Першим із християнських теоретиків поставив g 
питання про розмежування сфер теології та чистої філо- g 
Софії. Твори Г. Н. витримано в дусі вченої християнської 
риторики (відсутність цитат, простота вислову, перекон-
лива наочність у викладі навіть найбільш абстрактних 
думок). 

ДИДАКТИЧНА ПОЕЗІЯ — наставницька поезія, коріння 
якої сягає глибоко в давнину. Структура і стиль дидактич-
ної поезії походять від героїчного епосу. Первісним розмі-
ром дидактичної поезії був гекзаметр (поеми Гесіода), але 
згодом почав вживатися елегійний дистих. Завдяки жанро-
вій специфіці, коло тем Д. п. було надзвичайно широке й 
охоплювало різні наукові сфери, філософію, етику. До 
найкращих зразків дидактичної поезії належать твори 
Гесіода «Теогонія» — епічна поема про історію походжен-
ня світу й богів і «Труди і дні» — поетична оповідь про 
землеробство, яка містить значний дидактичний елемент. 
У VI ст. до н. е. з'явилися дидактичні вірші Фокіліда й 
Феогніда, а такі філософи, як Ксенофан, Парменід, 
Емпедокл, викладали у поетичній формі свої вчення. У 
V ст. не поезія, а проза зайняла провідне місце в дидак-



244 тичній літературі. Нове піцнесення дидактичної поезії 
розпочалося в період еллінізму (Арат, дидактична поема 

^ «Явища», яка містить дані про астрономію), Нікандр (два 
дидактичні вірші про засоби проти отрути). Прикладами 
дидактичної поезії є поеми Діонісія Перієгета про будову 
землі, Оппіана про рибальство, Дорофея Сидонського про 

Л астрологію. Ще до знайомства з грецькою дидактичною 
^ поезією в римлян існували власні дидактичні твори (на-
^ приклад трактати з сільського господарства), проте на них 

рано почали справляти вплив художні засоби грецької 
дидактичної поезії. З'явилися латинські переклади еллі-
ністичних авторів (Енній, Ціцерон). Найоригінальнішими 
творами є філософська поема Лукреція Кара «Про природу 
речей», у якій послідовно викладається матеріалістичне 
вчення Епікура, та епічна поема Вергілія «Георгіки», в якій 
він, враховуючи злиденний стан сільського господарства 
Італії внаслідок громадянської війни, поетизує 
селянський спосіб життя і вихваляє працю землероба. За 
зразком елліністичної поезії написана поема Овідія 
«Фасти» — поетична оповідь про старовинні обряди та 
легенди, які увійшли до римського календаря, і його 
варіації на еротичні теми, які містять елемент дидактики. 
Д. п. використовувалася також для поширення християн-
ського віровчення {Коммодіан, «Настанови язичникам і 
християнам»). Жанр дидактичної поезії існував аж до 
Нового часу. У Візантії для кращого запам'ятовування 
багато навчальних посібників було написано у віршованій 
формі. 

«ДІАЛОГ П Р О ОРАТОРІВ» (Dialogus de oratoribus) — 
риторичний твір Корнелія Таціта (55—120 pp. н. е.). Був 
написаний приблизно у 102 р. н. е. в жанрі діалогу, дуже 
популярного за часів Античності. Учасниками бесіди є, з 
одного боку, Марк Апр, Юлій Секунд (відомі римські 
судові діячі), а також Валерій Мессала] з іншого — Куріа-
цій Матерн (оратор і поет, що відмовився від красномов-
ства заради поезії). Захищаючи поезію, Матерн твердить, 
що тільки вона здатна принести людині славу, честь та 
істинну насолоду, тоді як красномовство несе лише три-
вогу, приниження й небезпеку (дія відбувається в 75 р. 
н. е.). Позицію Матерна намагається спростувати Апр, 
наводячи аргументи на користь сучасного красномовства 
(тобто красномовства епохи Імперії). Тоді Мессала почи-
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нає порівнювати «нове» та «стародавнє», тобто республі- 245 
канське, красномовство. Із порівняння стає очевидним, 
що «новий стиль» часто перетворюється на манірність, за 
якою нічого не стоїть. Звідси випливає висновок, що 
красномовству немає місця в суспільстві, де панує тиран. 

На відміну від Квінтіліана, що визнає непорушність 
жанру красномовства й лише намагається реформувати 
стиль, Таціт спростовує життєздатність самого жанру 
красномовства (політичного й судового) за нових історич-
них умов. Разом із Апром він бачив історичну закономір- ^ 
ність переродження Ціцеронівського стилю в стиль «НО- р. 
вого красномовства». Разом із Мессалою він засуджує не 5 
сам по собі стиль, а лише його хиби в конкретній g 
практиці сучасників: розніженість, манірність, дріб'язкову 'Щ 
вишуканість. Спроба реформувати «новий стиль», піднес- « 
ти його до трагічно-величної монументальності буде | 
зроблена Тацітом у його пізніших творах — «Історії» та g 
«Анналах». 

ДІАЛОГИ (ДіаА-оуос) — твори Платана. Перші діалоги Плато-
на належать до раннього періоду його філософської твор-
чості (399—388 pp. до н. е.). Це «Іон», «Тітій Молодший», 
«Протагор», «Критон», «Лахет», «Хармид», «Етіфон», 
«Фрасімах», «Горгій». Між 387 та 366 pp. написані діалоги 
«Менексен», «Евтидем», «Менон», «Кратіл», «Бенкет», 
«Федон», «Держава», «Федр», «Парменід», «Тезтет». Між 
366 та 360 pp. — «Софіст», «Політик». Між 360 та 347 pp. 
з'явилися діалоги «Тімей», «Крітій», «Феліб», «Закони». 

Д. мають різноманітний зміст, позначені строкатістю 
стилю. Пафос світової гармонії, принципова антисистем-
ність, драматизм пошуків істини становлять специфіку Д. 
Платону належать записані й не записані теорії, він роз-
різняє те, про що можна писати, й те, про що писати не 
можна. Наприклад, про остаточні засади можна говорити, 
але про них не можна писати, тому що тут ми маємо 
справу з містеріальною істиною, а не з логосом. 

Безперервні поновлювані запитування, сумніви, роз-
риви й непослідовності на шляху виведення істини на світ 
свідомості породжують «сократичний діалог» Платона, 
який став літературним жанром. Герої діалогів — Сократ, 
який веде бесіду з одним або кількома слухачами, поряд 
із якими існує один незамінний персонаж — читач. На 
цього персонажа й зорієнтовані Д., тому що саме йому. 



246 читачеві, доведеться зробити остаточний висновок із при-
воду обговорюваних проблем. 

Недомовленість, суперечливість мови Д., багатознач-
ність термінів, які кореняться в гіпертексті повсякден-
ності, посилює не так логічний, як міфологічний аспект 
філософських творів Платона. Діалектична форма була 
для Платона внутрішньою розмовою з самим собою. 
Драматизм цих розмов у ранніх діалогах («Хармід») пере-
творюється на врівноваженість зрілих творів («Тімей»). Д. 
рясніють промовами, без яких немислима антична літе-
ратура. Платон вважає вчинком, що породжує міфи. Не 
останнє місце займають у Д. побутові сцени, які супро-
воджуються абстрактно-філософськими бесідами, в яких 
міф прояснюється логосом, а логос завершується міфом. 
Якщо логос розкривається в послідовності думки, то міф 
передбачає алюзії, натяки, евристичну інтуїцію. 

ДІОГЕН (Діоуе^г!?) — 1) Д. Лаертський (кінець II ст. н. е. — 
початок III ст. н. е.) — грецький письменник. Збереглася 
його праця «Про життя, вчення й вислови славетних 
філософів». У цьому збірнику містяться відомості про 
філософів від найдавніших часів до початку III ст., викла-
даються їхні філософські погляди, іноді наводяться урив-
ки з "їхніх творів. Матеріал внесено до збірника без належ-
ної критики й тому він має дуже різнорідний характер. 
Щоб зробити оповідь цікавою, в ньому багато виразних 
цитат, яскравих уривків і дотепних анекдотів із життя 
відомих мислителів. Праця Д. — єдина «історія філософії», 
створена в добу Античності; 

2) Д. Синопський (Aioycvric SivcoireiK;; бл. 412—323 pp. до 
н. е.) — грецький філософ. Народився в Синопі на Чор-
ному морі, жив у Коринфі. Яскравий представник кінізму. 
Уяву про філософські й етичні погляди Д. ми можемо 
скласти тільки на підставі численних збережених оповідей 
про нього, про його спосіб життя, вчинки та промови. 
Найвідоміші оповіді про те, що Д. жив у діжці, про його 
пошуки Людини на багатолюдній площі вдень із ліхтарем, 
про його зустріч із Александром Македонським. Усі по-
дібні оповіді характеризують Д. як людину, що завзято й 
послідовно втілювала вчення кініків про добропорядне 
життя; 

3) Д. Атноній (Діоуеуг|(;) — грецький письменник І— 
II ст. н. е., працював у жанрі фантастичної подорожі. 



його твір «Чудеса по той бік Туле» (Туле, Фула — острів 247 
на північ від Британії, крайніії пункт на півночі Європи, 
відомий стародавнім мореплавцям; у Середні віки його 
ототожнювали з Ісландією) дійшов до нас у короткому ''j. 
переказі візантійського письменника IX ст. — константи- " > ' ' 
нопольського патріарха Фотія. f * , IL'i. 

•ж 

ДІОДОР СИЦИЛІЙСЬКИЙ (Діббирод; бл. 9 0 - 2 1 pp. до н. е.) 
— історик епохи еллінізму. Багато подорожував. Тривалий 
час жив у Римі, де працював над «Історичною бібліоте-
кою» у 40 книгах, із яких цілком збереглися 5 перших та 
з 11-ї до 20-ї, а також фрагменти з інших книг. «Історія» 5 
планувалася як всеосяжна: від виникнення світу до g 
завоювання Цезарем Галлії. Д. С. не досить критично 'п 
сприймав відомості, які він запозичив від своїх поперед- g 
ників, містить чимало історичних анекдотів, проте його | 
праця залишається цінним джерелом з історії Стародав- | 
нього світу. < 

Д Ю Н КАССІЙ (Aicov) (155 - після 229 pp.) - грецький 
історик і римський сенатор з Азії. Був намісником у кіль-
кох провінціях. Написав грецькою мовою римську історію 
від прибуття в Італію Енея до свого консульства (229 p.). 
Цілком збереглися книги про події з 68 р. до н. е. до 57 р. 
н.е, інші дійшли фрагментарно, і їхній зміст відомий за 
викладом, зробленим у XI—XII ст. Це одне з найкращих 
джерел з історії кінця республіки та початку імперії. 
Її виклад позначено великою точністю й мистецькою 
силою. 

ДІОНІСІЙ ПЕРІЄГЕТ (Дшушюс; Periegetes — той, шо обво-
дить довкола), грецький поет з Александрії. У 124 р. н. е. 
склав опис світу гекзаметром у формі подорожніх нотаток 
(«Periegese»), джерела яких невідомі. Дидактичні вірші 
Д. П. містять географічні й історичні відомості, хоча й зі 
застарілим географічним матеріалом. Вони були дуже по-
пулярні, багато разів коментувалися й перероблялися 
латинською мовою. У Середні віки цей твір став шкіль-
ним підручником. 

ДІОНІСІЙ ФРАИЙСЬКИЙ (Дюі/шшд; бл. 170-90 pp. н. е.) -
грецький граматик, який жив на острові Родос. Написав 
першу елементарну граматику, в якій коротко резюмував 



248 результати відомих йому досліджень. Книга була підруч-
ником і довідниковим посібником в епоху Відродження й 

^ до XVIII ст. слугувала основою для створення граматики 
всіх індоєвропейських мов. 

^ 
ДІФІЛ (ДІфіХої;; нар. до 350 р. до н. е., пом. у Смирні) — поет 

^ новоаттичної комедії. Зі ста написаних ним творів зберег-
Q лося тільки бл. 130 фрагментів, які характеризують ці 

^ твори як веселі побутові п'єси. Серед комічних персо-
нажів — історичні й міфічні герої. Д. справив значний 
вплив на творчість римських комедіографів (Плавт). 

«ДІЯННЯ АЛЕКСАНДРА» — давньогрецький роман у трьох 
книгах, який описує казкові перемоги та пригоди Алек-
сандра Македонського. Його приписували історикові 
IV ст. до н. е. Каїшісфену, тому автора «Д. А.» часто 
називають Псевдо-Каллісфеном. Датування роману 
неясне; ймовірно, він склався в Александрії в III ст. до 
н. е. на основі якогось історичного твору, який був фан-
тастично перероблений через прагнення правителів Пто-
ломеїв узаконити свою владу в очах єгиптян (Александр 
представлений як син останнього єгипетського царя, який 
мститься персам за підкорення Єгипту) і доповнений 
багатьма фіктивними «листами» Александра. «Д. А.» запо-
чаткували майже всю середньовічну літературу про 
Александра: на Сході — через перський переказ V—VI ст., 
на Заході — через латинський переклад Юлія Валерія 
(бл. 330 р. н.е,) та Лева Неаполітанського (бл. 960 р. н. е.) — 
т. зв. «Історія про битви», у слов'ян — через болгарські 
(XII ст.) та сербські (XIV ст.) переклади. 

ЕВГЕМЕР (Eutiiiepoq; бл. 300—260 pp. до н. е.) — грецький 
філософ, письменник, народився в Міссені, жив при 
дворі македонського царя Кассандра. Е. — автор 
фантастичного роману «Священний запис», який зберігся 
в короткому переказі Діодора Сицилійського (V, 41—46); 
латиною його переклав Енній (відомі тільки фрагменти). 
Твір датується бл. 300 р. до н. е. Богів Е. розглядав як 
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найкращих людей первіснообщинного суспільства, які 249 
згодом були обожествлені (евгемеризм). Твір написано, 
ймовірно, під значним впливом подвигів Александра 
Великого. У Середні віки евгемеризм був доволі популяр-
ний у зв'язку з тим, що богів вважали предтечами циві-
лізації і пов'язували їх із біблійними царями та про-
роками. 

ЕВПОЛІД (EijiToXic; 446 — бл. 411 pp. до н. е.) — грецький 
драматург. Автор близько 14 комедій, із яких збереглися 
дрібні фрагменти. Про Е. ми знаємо мало, відомо тільки ^ 
дещо про його окремі твори. Сім разів він перемагав на | 
поетичних змаганнях. Імовірно, Е. загинув у Пелепон- S" 
неській війні. Поряд із Кратіном й Арістофаном Е. нале-
жить до трійки найвидатніших представників старої 
аттичної комедії. У політично заангажованих комедіях 
гостро критикував спосіб життя золотої аристократичної 
молоді, а також корупцію демократичних вождів. У коме-
дії «Марікас» висміяв демагога Гіперболоса, а в комедії 
«Кози» — софістів-музик. Комедія «Нахлібник» — випад 
проти багатого Калліаса, в комедії «Хрещениці» Е. гостро 
критикує Алкібіадеса, який представлений тут як при-
хильник фракійської богині Котіти. У комедії «Міста» Е. 
підняв проблему Афінського морського союзу, захища-
ючи міста-поліси як союзників, а не як підданих Афін. 
Найкращим збереженим твором, завдяки значним фраг-
ментам на папірусах, є комедія «Дем», виставлена 
412 року. Вона починається сценою в Аїді, куди афіняни 
вислали посольство, щоб для розв'язання важкої ситуації 
боги відпустили на землю когось із померлих політиків. 
Виходять на світ Міронід, Мільтіад, Арістід, Солон і 
Перікл. Місцем дії другої сцени є афінська агора. При-
бульці тут виступають в епізодичних сценах, оскільки 
мають карати громадських представників Афін. Хор у цій 
сцені складають афінські деми, тобто гміни (громади). У 
Гадесі виступав, напевно, інший хор, який складався зі 
старих демів, що брали участь у битві під Марафоном. 

ЕВРІПЩ (Еиртбгії;; бл. 485—406 pp. до н. е.) — останній із 
трьох великих афінських трагіків. Він написав понад 
дев'яносто драматургічних творів. Збереглося 17 трагедій 
Е.: «Алкестіда», «Медея», «Геракліди», «Геракл», «Іфігенія в 
Тавриді», «Кіклоп», «Електра», «Єлена», «Фінікіянки», 
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Евріпід. 
Неаполь. Національний музей 

«Іон», «Орест», «Вакханки», «Іфігенія в Авліді», «Благаль-
ниці», «Троянки» та сатирівська драма «Кіклоп». Е. нази-
вали учнем Анаксагора та Протагора, приятелем Сократа, 
пояснюючи цим його численні відгуки на тогочасні філо-
софські вчення й природничонаукові теорії, до яких він 
виявляв особливий інтерес. Драматургічні твори Е. дуже 
різноманітні як за своєю технікою, так і за змістом. Одні 
побудовані на темі пристрасті (почасти кохання) й скла-
дають групу поетичних трагедій. Це «Медея», «Іпполіт», 
«Геракл у шаленстві», «Електра», «Орест» і «Вакханки» 
(єдина збережена антична трагедія, сюжет якої пов'яза-
ний з міфом про бога Діоніса). До другої групи належать 
п'єси, що не мають єдності дії й складаються з окремих 
трагічних епізодів, поєднаних швидше епічним, аніж дра-
матургічним зв'язком. Це такі твори, як «Гекаба», «Ан-



дромаха», «Геракяіди», «Троянки» та «Фінікіянки». Третю 
групу становлять твори зі щасливим кінцем, їх можна роз-
глядати як перехідну стадію від старої класичної трагедії 
до пізнішої комедії або драми елліністичного періоду. 
Найтиповіші твори цієї групи — «Алкестіда», «Бла-
гальниці», «Іон», «Єлена» та «Іфігенія в Тавриді» й «Іфі-
генія в Авліді». Е. виступив новатором традиційної аттич-
ної драми: особливу роль порівняно з попередниками у Е. 
відіграють прологи й епілоги. Епілог містить зазвичай 
простий виклад обставин, які передують зав'язці. Епілог 
суто зовнішньо приєднує до вже здійснених подій пові-
домлення про подальшу долю персонажів твору. У траге-
діях останнього періоду Е. використовує прийом «бог у 
машині», який з'єднував завершену драму з традиційною 
розв'язкою міфу для пояснення започаткування певного 
звичаю чи запровадження релігійного культу. Хор у Е. 
виступає часто коментатором, а не учасником дії, а пер-
сонажі ведуть бесіди сучасною йому мовою. Новим у 
драмах Е. був глибокий інтерес до психології людини; 
особливу увагу він приділяв жіночій психології. На від-
міну від Есхіла він не бачить пояснення страждань 
окремої особи в раціоналістичній божеській волі, що 
керує світом. Е. вважає, що в самій людині закладено сили, 
здатні вкинути її у вир страждань. 

На відміну від Есхіла й Софокла Е. наблизив своїх 
героїв до дійсності. Він вільно поводився з міфами, до-
зволяв собі раціоналістичне тлумачення й критику старих 
релігійних вірувань. Творчість Е. відбиває ідеологічну 
кризу афінської рабовласницької демократії; це виявля-
ється в прагненні до зниження трагедійності стилю, до 
перетворення драми, що була спочатку формою культо-
вого дійства, на акторську виставу, цілком незалежну від 
культу. Мислитель і поет, Е. чуйно реагував на актуальні 
питання соціального й політичного життя Еллади. Діапа-
зон творчості Е. дуже широкий: від драматичної публіцис-
тики до трагедії нерозділеного кохання й ображеного 
почуття, від героїко-патріотичного пафосу до побутової 
драми, ускладненої інтригою й «упізнаванням». Театр Е. — 
своєрідна енциклопедія розвитку філософської думки в 
Елладі 2-ї пол. V ст. до н. е., за що антична критика спра-
ведливо назвала Е. «філософом на сцені». Характерним є 
ставлення Е. до рабів: вони не займають принизливого 
становища й часто виступають довіреними особами своїх 

« е, 



252 господарів. У трагедії «Єлена» висловлена радикальна на 
той час думка, що добрий, чистий серцем раб не гірший 

^ від вільної людини. Гострота драматичних конфліктів, які 
закінчувалися, зазвичай, загибеллю героя чи його близь-
ки^' робить Е. одним із найтрагічніших поетів Антич-
ності. Розчарований відсутністю значного успіху в Афінах, 
у 408 р. Е. переселяється до Фессалії, згодом до Маке-

® донії, де створює трагедію «Вакханки» й помирає при 
дворі царя Архелая. За своїми політичними поглядами Е. 
був прихильником поміркованої демократії. Його крити-
кували за приниження трагедії, раціоналізм, непристой-
ність, він став об'єктом для блискучої пародії Арістофана 
(«Жаби»). Після смерті Е. стає найпопулярнішим драма-
тургом, п'єси якого часто виставляють. Е. також автор 
чудових ліричних віршів; Арістотель називає його «най-
трагічнішим серед поетів». Високо цінував Е. Платон 
(«Про державу», Vn i , 18). Про успіхи драматурга розпові-
дають Лукіан (в Абдерах при царі Лісімахові все місто 
співало арії з «Андромахи») й Плутарх (після поразки 
афінян у Сицилії місцеві мешканці звільняли тих поло-
нених, які співали чи декламували їм вірші Е.). Трагедії Е. 
справили великий вплив на творчість Сенеки, а в нову 
добу на Ф. Грільпарцера, Расіна та інших європейських 
драматургів. 

«ЕДІП У КОЛОНІ» — трагедія Софокла, вперше поставлена 
401 р. до н. е. в Афінах. Після тривалого блукання Едіп, 
нещасливий фіванський цар, який неусвідомлено, випад-
ково вбив свого батька й одружився зі своєю матір'ю, 
тепер уже як осліплений старець прибуває в гай Евменід, 
що лежить поблизу міста Колон. У власному горі його 

- підтримує лише дочка Антігона, вона не погодилася 
покинути батька і всюди поруч із ним. Едіп із радістю 
довідується від місцевого мешканця, що вони перебува-
ють зараз неподалік від Колона. Саме тут, за провіщенням 
оракула, має закінчитися життєвий шлях колишнього 
царя Фів. Але до цього Едіп мусить витримати останні 
випробування. Щоправда, Тесей, цар Афін, які розташо-
вані неподалік від Колон, обіцяє Едіпові захист і допо-
могу. Тепер уже й друга дочка Едіпа, Ісмена, приєдну-
ється до них. Проте це не полегшує становища, оскільки 
Креон, швагер Едіпа, наступає і збирається силою повер-
нути Едіпа до Фів, де за царський трон між синами Едіпа, 
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Полініком й Етеоклом, виник серйозний конфлікт. Згідно 253 
з провіщенням оракула місто може отримати благосло-
вення й позбутися кривавих суперечок тільки тоді, коли 
тіло вигнаного царя буде поховано в рідній землі. Оскіль-
ки Едіп уперто відмовляється повертатися до Фів, Креон 
шукає шляхи, щоб силою здолати опір Едіпа й переко-
нати його дочок підкоритися його волі. Лише втручання 
Тесея перешкоджає реалізації цього наміру. Не встиг 
Креон піти, так нічого й не домігшись, як з'явився Полі-
нік. Син слізно благає батька, у вигнанні якого з Фів він 
безпосередньо винен, вибачити йому таку поведінку й f l 
просить благословення на боротьбу за володіння Фівами. § 
Але Едіп залишається й тут непохитним. Одразу після ^ 
відходу Полініка небо розколюють блискавки й грізні 'Ц 
удари фому, провіщаючи в такий спосіб, що життя царя, g 
на долю якого випало стільки важких випробувань, до- | 
бігає кінця. Едіп спішно викликає до себе царя Афін g 
Тесея й вони вирушають разом до священного гаю, де < 
серед таємничих обставин, але за благословенною вказів-
кою богів, Едіп неначе розчиняється в повітрі, відходячи 
у потойбічний світ. Але ще перед цим він сам, тепер вже 
як віщий оракул, провіщає Афінам їхню майбутню славу. 

Цим пізнім твором, який був показаний на сцені в 
Афінах через п'ять років після смерті поета, Софокл 
немовби прагнув створити епілог свого «Царя Едіпа». 
Багато що в цьому творі, зокрема сцена, де відбувається 
дія (Колон), місто народження поета, розкішні хори й 
передусім глибокі роздуми та міркування мають, як 
здається, суб'єктивний характер і при всьому песимізмі 
сприймаються як драматургічний заповіт митця. Характер 
Едіпа залишається при цьому чітким, а майстерні сцени з 
Креоном і Полініком свідчать про монументальну велич 
драматурга. 

«БДІП ЦАР» — трагедія Софокла, яка була показана публіці 
у 20-х роках V ст, до н. е. і протягом наступних сторіч 
неодноразово копіювалася для приватних і державних 
зібрань, щасливо пережила півтора тисячоліття рукопис-
ного існування й уперше була н а д 0 к с й році" у 
ЙеНЩіїГ Сам "факт багаторазового відбору трагедії людьми 
різних віків і культур протягом двох з половиною тисяч 
років свідчить про винятковість цього шедевра класичної 
давньогрецької трагедіографії в очах нащадків. У центрі 



254 сюжету стоїть людина, втілюючи головну тему трагедії — 
тему морального самовизначення особистос-п/ сам^ Со-

^ фокл піднімає' п^Влему всесвітнього масштабу" — хто 
визначає долю лЩШи"—бйгй чй'ік в6 

^ відповіді на це питання герой трагедії Едіп іде з рідного 
міста, оскільки боги пеїїйдфШіи~1юму"вбити 

rt батька й о д р р ш т а Ш з власною мШр'юГЯк іздает він 
О знайшов правильне рішення. Але Едіп не зрозумів голЬв-
Зн ного — боги визначають лише загальні риси долі людини, 

а решта залежить від того, що приховує її внутрішня 
сутність. Своїми пр0ртгцтвкмй~б0ти-"вказали Едіпу на те, 
що він здатен убити батька й одружитися з матір'ю, й 
саме тому він був зобов'язаний не дати вирватися назовні 
страшним властивостям своєї душі. Але, сприйнявши все 
буквально, Едіп не побачив істини, а коли в останній 
момент вона відкрилася, цар позбавив себе очей, зро-
зумівши, яким сліпцем він був. Саме це й стало головною 
ідеєю трагедії — не боги визначають долю, а сама людина, 
а пророцтва — ніщо у порівнянні з внутрішньою сутністю 
людини. 

ЕЗОП (A'lounoc; VI ст. до н. е.) — напівлегендарний грецький 
байкар. Розповідали, що Езоп походив із Фрігії й був 
рабом у якогось Ксанфа. Згодом він отримав свободу, 
багато їздив Грецією й загинув через витівки дельфій-
ських жерців, хитрощі яких він розвінчував. До особи Е., 
вільної духом, гордої, сміливої, мудрої людини, не злом-
леної рабством, яка зуміла кинути від імені пригнічених, 
безправних виклик знаті, вже у давнину існував стійкий 
інтерес. Легенди про зіткнення розумного раба з його 
дурним господарем складають головну частину життєпису 
Е. («Повість про Ксанфа-філософа й Езопа, його раба, 
або Походеньки Езопа»), автор якого невідомий. Остання 
редакція цього твору виконана візантійським письменни-
ком ХПІ—XIV ст. Максимом Планудом. Відома також 
комедія Алексіда, написана в IV ст. до н. е., в якій наво-
диться бесіда Езопа з Солоном про те, як слід пити вино 
на бенкетах. Цю ж тему продовжує Плутарх у трактаті 
«Бенкет семи мудреців». Незвичайній особі античного 
байкаря присвячена вже в XX ст. дотепна п'єса бразиль-
ського драматурга Г. Фігерейда «Е. (Лисиця й виноград)». 
Однак є певна розбіжність у змалюванні особи Е. і тим, 
яким Е. постає у власних творах. 
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ім'я Е. назавжди закріпилося за байкарським жанром. 255 
Під цим іменем зберігся збірник із 426 байок у прозовому 
викладі. Персонажі байок Е. умовні, сюжет викладається 
стисло й просто, мова наближена до розмовної. Езопів-
ські байки мають вигляд невеличких стислих оповідань. У 
деяких із них діють звірі, птахи, риби, змії і навіть комахи, 
героями інших є люди — городяни та селяни, багатії та 
бідняки, мисливці та рибалки, купці та злодії, батьки та 
діти. Іноді в байках виступають постаті давньогрецької 
міфології — Зевс, Гермес, Атена — або олюднені явища « 
природи — Сонце, Місяць, Вітер, Море, Річка тощо. с 
Тематика Езопових байок різноманітна: від політичного І , 
життя країни до повсякденних проблем. Погана людина — | 
творець зла, її слід боятися й уникати; доля мінлива, тому ™ 
слід пристосовуватися до обставин; нікчемна душа може і 
ховатися за величним виглядом; необхідно бажати благ не | 
показних, а внутрішніх; людину засліплює скупість, ^ 
марнославство, вихваляння, лицемірство, заздрість, тому 
бажано звільнитися від пристрастей. Щоб уникнути 
помилок, пропонується не шукати того, що не дано від 
природи, покладатися тільки на себе, запастися терпін-
ням, учитися на помилках, своїх і чужих, оскільки, 
зрештою, життя краще, ніж смерть. Власне, твори Е. — 
розсудливі спостереження життя, в яких виявляється 
повнота практичного розуму й життєвого досвіду багатьох 
поколінь. Наприкінці кожної байки виводиться певна 
мораль і подається дидактичне повчання. Деякі висновки 
Е. настільки точні, що стали афоризмами та приказками 
й органічно увійшли в народну мову. Сама ж мова байок 
Е. алегорична, в ній багато натяків і недомовок, думка 
часто передана в замаскованій формі. На цій основі зго-
дом набув розвитку ліро-епічний жанр інакомовлення. 
Ним, як і багатьма сюжетами байок Е., користувалися 
пізніші письменники — Федр, Бабрій, Лафонтен, Лессінг, 
Крилов. В Україні теж було чимало письменників, що 
складали свої байки за зразками Езопових. У ХУПІ ст. — 
Г. Сковорода, у XIX ст. — П. Гулак-Артемовський, 
Є. Гребінка, Л. Глібов, у XX ст. — О. Вишня, С. Олійник, 
М. Годованець та ін. 

ЕКЗЕГЕЗА (е^ііутіок;) — пояснення, тлумачення незрозумі-
лого тексту. Спочатку Е. виникла при читанні гомерів-



256 ських поем, пізніше була поширена й на інші поетичні та 
прозові твори. 

^ ЕКЛОГА (екЯоуіі «відбір») — окремо опублікований неве-
^ личкий поетичний твір, різновид буколічної поезії, що 

будується за принципом діалогу. Після «Буколік» Вер-
гілія, збірки, яка складалася з 10 творів (еклог), екло-

О гами почали називати зразки буколічної, пасторальної 
ИИ поезії. 

ЕКСОД (е^обод) — останній вихід хору у виставі античної 
драми. 

«ЕЛЕКТРА» ('Ніектра) — трагедія Софокла, в якій потракто-
вана тема загибелі Кпітемнестри та Егіста від руки 
Ореста. Автор зосереджує увагу на долі сестри Ореста — 
Електри. Син Агамемнона — Орест, який виховувався 
разом із сином Строфія Піладом та Слугою. У цей час 
Електра розповідає хорові про своє тяжке життя в родині, 
відтоді як мати прийняла Егіста — свого коханця. Клі-
темнестра з Егістом ув'язнили ї"і, бо дочка постійно 
нагадує про помсту Ореста за смерть батька. Орест прихо-
вує від усіх свій прихід, виконуючи волю бога Аполлона. 
Сестра Хрісотеміда, повернувшися додому, розповідає 
про жертви, які міг принести тільки орест. Електра не 
вірить сестрі й пропонує здійснити помсту, але Хрісо-
теміда відмовляється. Тоді Електра вирішує помститися 
сама. Тим часом Орест, видаючи себе за вісника з Фокіди, 
впізнає Електру в дівчині, шо плаче над урною з прахом. 
Брат відкривається сестрі. Він убиває матір і Егіста. 

У центрі уваги Софокла-драматурга — люди та їхні 
вчинки як прояви волі божества. На відміну од Ореста у 
«Хоефорах» Есхіла, Орест у Софокла не страждає, вбива-
ючи матір. Справедливість вчинку Ореста безперечна для 
Софокла, оскільки герой — знаряддя в руках Аполлона. 
Людина неспроможна зрозуміти вишу волю богів — 
звідси мотив трагічної іронії в багатьох епізодах (плач 
Електри над урною з прахом Ореста, яку приніс живий 
Орест тошо). Порівняно з «Хоефорами» фабула «Електри» 
ускладнена, багато уваги приділено діалогам. Майстерно 
змальовано внутрішній світ героїв, особливо вирізняється 
образ Електри, яка свідомо протестує, страждає і жадає 
помсти (їй протистоїть пасивна й лагідна Хрісотеміда). 
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Клітемнестри, яку мучить думка про помсту Ореста та яка 
радіє, дізнавшися про смерть сина, але водночас не може / '-J 
пригасити в собі материнські почуття. f , -

«ЕЛЕКТРА» ('НА.ектра) — трагедія Евріпіда. Дослідники вва- | ' і , 
жають, що ця «Електра» була поставлена десь у 413 році ї | . 
до н. е. У ній використано стародавній міф про повер- |||> * 
нення Агамемнона з-під Трої, його вбивство та помсту ' 
Ореста над убивцею. Герої «Е.» вже змальовувались в ^̂  
«Одіссеї» Гомера, в «Оресті» Стесіхора, «Хоефорах» Есхіла, ^ 
в кількох трагедіях Софокла, одна з яких має таку саму g 
назву. «Е.» Евріпіда сприймається як полеміка з «Е.» р 
Софокла; драматург протестує проти Софоклового трак- 'Щ 
тування міфу. Евріпід переносить дію своєї «Е.» з казко- g 
вого палацу Атрідів на село, де знайшла притулок силою ? 
видана заміж за бідного селянина дочка Агамемнона. Це | 
вже узвичайнює героїчну легенду, принижуючи трагедію < 
до рівня побутової драми. Саму помсту за Агамемнона 
Евріпід виставляє не справою правосуддя, а наслідком 
мстивості Ореста, який діє за настановою Аполлона; 
Електра виявляє жорстоку підступність, виконуючи хитро 
складений план убивства матері. Здійснивши помсту, 
Орест і Електра каються у своєму вчинкові, жалкують за 
матір'ю. Наприкінці п'єси з'являються Діоскури й прого-
лошують вирок, вони називають нерозумним вчинок 
премудрого Аполлона. 

ЕЛІАН КЛАВДІЙ ('Лакхубс; бл. 170 - бл. 230 pp.) — греко-
мовний письменник із міста Пренесте поблизу Рима. Із 
великої кількості написаних ним різнопланових творів до 
нас дійшли «Про природу тварин» — збірка повчальних 
прикладів з тваринного світу, де тварини перевершують 
людей морально, й «Строкаті оповідання» — збірка істо-
ричних новел і анекдотів, укладена відповідно до поглядів 
Е. К., який тяжів до стоїцизму. Стиль Е. К. позначений 
простотою композиції, синтаксису й різноманітністю 
жанрових форм. 

ЕЛЛІНІЗМ (еЛЯгі̂ юцбі;) — епоха в історії Греції, Македонії, 
країн Східного Середземномор'я, Ірану, Середньої Азії та 
прилеглих до них регіонів. Хронологічні рамки Е. охоп-
люють період від кінця завойовницьких походів Алек-

9 Антична література 



258 сандра Македонського (IV ст. до н. е.) до захоплення 
елліністичних держав Римом на заході та Парфією на 

f s l сході. 
Кінець елліністичного періоду припадає на 30-ті роки 

^ до н. е. (дата падіння Єгипту — останньої незалежної 
елліністичної держави). Величезна рабовласницька держа-

ГО ва — імперія від Балканського півострова до Індії, закла-
^ дена Александром Македонським — розпалася після його 
Р н смерті (323 р. до н. е.). На її колишній території визна-

чилися в 70-х роках III ст. до н. е.: Єгипет (царство Пто-
лемеїв), царство Пергам, Віфінія, царство Селевкідів, 
Греко-Бактрійське царство (на території Середньої Азії), 
Македонія, Греція (Етолійський та Ахейський союзи), 
олігархічна держава на острові Родос, грецькі колонії в 
Італії. 

Термін «еллінізм» запропонований німецьким істо-
риком Й. Дройзеном у 30-ті роки XIX ст. 

Елліністична культура — культура доби Е., яка ви-
никла завдяки взаємодії грецьких та місцевих елементів. 
Загалом це культура античного світу від походів Алек-
сандра Македонського до падіння Римської імперії (V ст. 
н. е.). Синтезові культури греків із самобутньою культу-
рою місцевого етносу у кожній з елліністичних держав 
притаманна була грецька форма, зумовлена загальними 
тенденціями соціально-економічного й політичного 
розвитку суспільства (поширення греко-македонського 
населення в завойованих імператором державах, елліні-
зація місцевої панівної верхівки, поширення загально-
грецької мови — койне, космополітизм як важлива риса 
іцеології панівного класу). У добу еллінізму у галузі філо-
софії продовжує свою діяльність платонівська Академія, 
арістотелівський Лікей (періпатетична школа), діють 
кініки, кіренська школа. Разом із тим виникають нові 
філософські напрями — скептицизм, епікуреїзм, стоїцизм. 
Представники всіх цих течій цікавилися, насамперед, 
питаннями настрою та поведінки людини, її внутрішньої 
незалежності від довколишнього світу, проблемами етики. 

У II ст. до н. е. філософія починає вбирати в себе 
елементи релігійно-міфологічної традиції Греції та Сходу. 
Еклектично поєднуються різні філософські системи. 
Розроблена Посідонієм система платонічного стоїцизму 
мала вплив на античну філософію пізніших часів. Криза 
полісної системи у IV ст. до н. е. спричинила зміни у 
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(розвиток індивідуалізму); численні війни, перевороти, 
відсутність упевненості в завтрашньому дні зумовили f '.і 

Щ' 
фаталістичне ставлення до життя. Давньогрецькі олімпій- ! ^ 
ські боги (як оборонці громад, а не особистості) втра- ' ' 
чають авторитет. Греко-македонське населення еллініс-
тичних держав починає ототожнювати їх із давніми схід-
ними божествами, наділяти новими рисами. Поступово 
стають популярними універсальні божества, які поєдну-
вали функції найавторитетніших божеств різних народів « 
(греко-єгипетське божество Сарапіс); поширилися уяв- g;. 
лення про нові, абстрактні божества (богиня долі — Тіхе). 
Часто обожнювалися панівні династії (в Єгипті, зокрема, Ji 
династія Птолемеїв). ™ 

Прискорений розвиток природничих наук був зумов- і 
лений об'єктивними потребами життя. Видатними осе- і 
редками науки та культури стали міста Александрія, Пер- _£ 
гам, Антіохія на Оронті, острів Родос. Афіни також 
зберегли значення освітньо-культурного центру. Еллініс-
тична епоха відома досягненнями в математиці й астро-
номії (Евклід, Архімед, Аполлоній Пергамський, Арістарх 
Самоський, Гіппарх із Нікеї, Діокл, Зенодор), теоретичній 
та прикладній механіці (Архімед, Ктесібій, Герон Алек-
сандрійський), географії (Ератосфен, Страбон), ботаніці 
(Теофраст), медицині (Герофіл із Халкедона, Ерасістрат). 

У жанрі історіографії простежуються дві тенденції — 
прагнення емоційно вплинути на читача (Каллісфен, 
Юіітарх Александрійський, Тімей із Тавроменія, Філарх 
Афінський) та до-фимання чіткого викладу фактів (Пто-
лемей І Сотер, Ієронім із Кардії). Багато історичних 
творів мають біографічний характер (праці Каллісфена, 
Птолемея І, Арістобула про Александра Македонського) 
або спрямовані на конкретний об'єкт дослідження (істо-
рія Сицилії та Південної Італії до Першої Пунічної війни 
Тімона; історія мистецтв Антігона з Каріста). Минулому 
Вавилона до епохи Александра присвячено твір Бероса, 
історію Єгипту від найдавніших часів до 323 р. перепо-
відає Манефон. Цікавою хронологічною працею є «Па-
роська хроніка» невідомого автора (події до 355 р. і 
періоду 336—299 pp.). Питанням всесвітньої історії при-
свячено твори Полібія, Посідонія з Апамеї, Діодора Сици-
лійського. 



260 У літературі Е. порівняно з літературою полісного 
періоду спостерігається відмова від соціальної тематики. У 

^ ситуації крайнього індивідуалізму письменники проголо-
шували принцип «мистецтво для мистецтва», мету писати 

^ ^ так, щоб твір був зрозумілий лише небагатьом. Літера-
турні твори інколи були позначені зарозумілою «вченіс-

W тю», космополітизмом, прагненням стати поза інтересами 
О держави. Палкий патріотизм полісної літератури змінився 

Р н обмежено-антикварним інтересом до місцевих старожит-
ностей. Разом із тим слід відзначити здобутки пись-
менників у змалюванні внутрішнього світу людини, її 
побуту та повсякденного життя. 

Особлива роль у відтворенні реального життя нале-
жить драматургії, т. зв. «новій» аттичній комедії. В еллі-
ністичній поезії, яку умовно називають «александрій-
ською», спостерігають дві протилежні тенденції: розвиток 
т. зв. «малих форм» (реакція на кіклічний героїчний епос) 
та спроби відродити героїчний епос. До поезії малих форм 
належить елегія (Філіт, Гермесіанакт, Фанокл), епіграма 
(Леонід Тарентський), епілій (Каллімах), ідилія (Теокріт). 
Традиційний жанр героїчного епосу набуває нових вира-
жальних рис у творчості Аполлонія Родоського (психоло-
гізм, «ученість», нагромадження географічних і міфологіч-
них подробиць). Прозі притаманний розвиток нових жан-
рів: фольклорна новела; розповіді про чужі країни; псевдо-
історичні описи ідеального суспільного устрою (Евгемер, 
Ямбул), розповіді про «чудесні» діяння богів (аретологія) 
та «дивовижні природні явища» (парадоксографія). У добу 
Е. набувають подальшого розвитку теорія красномовства 
(риторики), бібліографічна справа, філологічні науки, 
велика роль належить тут александрійській та пергамській 
бібліотекам. 

В архітектурі та образотворчому мистецтві Е. прояв-
ляються суперечності політичного та соціально-економіч-
ного поступу суспільства. Вірність традиціям в архітектурі 
тісно переплітається з новаторством. Найголовнішою 
спорудою стає приватний будинок — перистиль (для 
класичної Греції такою спорудою був храм — периптер). 
Архітектурні пам'ятки позначені грандіозністю задуму, 
прагненням до забудови великих відкритих просторів. 
Містам притаманні архітектурні ансамблі. Видатними 
будівничими пам'ятками є Мусейон та Фароський маяк в 
Александрії, а також вівтар Зевса в Пергамі. 
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Елліністична скульптура багатогранна (ідеалізовані 261 
портрети монархів, монументальні статуї божеств, гро-
тескні міфологічні образи, гострохарактерні й життєво ^ ' 
правдиві образи реальних осіб, садово-паркова скульп-
тура) й здебільшого орієнтована на замовлення. Шедеври ML 
цього пластичного жанру — статуя богині Тіхе, покро-
вительки міста Антіохії на Оронті (Евтіхід із Сікіону, кін. 
IV — поч. III ст. до н. е.), «Афродіта Сілоська» (Агесандр 
або Александр, II ст. до н. е.), «Ніка Самофракійська» 
(кінець IV або И ст. до н. е.), «Демосфен» (Поліевкт, « 
близько 280 р. до н. е.), «Хлопчик з гускою» (Боет, ПІ— 
І ст. до н. е.). Поступово скульптура стає манірною, ілю-
стративною, декоративною («Лаокоон», «Фарнезький бик»). 

Образотворче мистецтво представлене також мозаїкою, 
розписами кераміки, виробами зі скла, торевтикою (ху-
дожнє оздоблення металевих виробів), портретним живо-
писом (фаюмські портрети, позначені глибоким психоло-
гізмом), гліптикою (різьба в камені, напр., славетна «Камея < 
Гонзаго» із зображенням царя Птолемея II Філадельфа та 
його дружини Арсіної). Занепад елліністичних держав та 
початок римської агресії зумовили істотні зміни в струк-
турі елліністичної культури. Поширюються містерії, магія, 
астрологія, стають популярними пророцтва, соціальні 
утопії. Виразніше виступають східні компоненти культури 
(тут доречно нагадати, що в культурі соціальних низів, яка 
за змістом і характером значно відрізнялася од культури 
панівної верхівки, місцеві традиції завжди були стій-
кішими). 

На території України елементи елліністичної культури 
є в архітектурі античних міст (Ольвія, Тіра, Херсонес, 
міста Боспорської держави), а також в археологічних зна-
хідках (розкопки Товстої Могили, Гайманової Могили, 
Мелітопольського кургану). Деякі пам'ятки елліністично-
го мистецтва відбивають життя скіфів. Це засвідчує скіф-
ський вплив на мистецтво античних держав Північного 
Причорномор'я. 

«ЕНЕЇДА » («Aeneis») — епос Публія Вергілія Марона. Епос, 
присвячений долі троянця Енея, якому було призначено 
стати родоначальником римської держави, написаний в 
останні роки життя поета, який помер у 19 р. до н. е. 

Твір у 12 піснях залишився незавершеним (у сюжет-
ному плані задум, очевидно, був вичерпаний, незаверше-



262 ність стосується тільки зовнішньої обробки); сам поет 
заповідав не видавати ті свої твори, які не були опублі-
ковані ним самим при житті; його душоприказники Варій 
і Тукказа задля Августа порушили волю Вергілія. «Е.» 

^ стала національним римським епосом і витіснила «Анна-
ли» Еннія, що доти відігравали цю роль; її почали вивчати 

W в школі й вона справила величезний вплив на розвиток 
О латинської, а пізніше й новоєвропейської поезії. 

МН Композиційно епос поділяється на дві частини: перші 
шість пісень присвячені мандрам Енея до його прибуття в 
Лацій, наступні — війнам із сусідами. Відповідно до гоме-
рівського прототипу перша частина вибудувана компози-
ційно складніше: так, зміст другої (падіння Трої; цього 
немає у Гомера, але є в поемах Троянського кіклу) та 
третьої (мандри після відплиття з Трої) книг хронологічно 
передують подіям першої й оформлені як оповідь самого 
Енея (так само, як Одіссей розповідає про свої пригоди на 
острові феаків). Четверта пісня — одна з найяскравіших і 
найславетніших — цілком самостійна; змалювання кохан-
ня й загибелі карфагенської царівни Дідони, психологічно 
глибоке й риторично вишукане, ближче до техніки еллі-
ністичного епосу («Аргонавтика» Аполлонія Родоського), 
ніж до героїчного епосу доби архаїки, стало одним із 
фундаментальних текстів європейської поезії. П'ята пісня 
(ігри на спогад про Анхіза) ґрунтується на гомерівських 
описах ігор на острові феаків («Одіссея») й ігор, присвя-
чених пам'яті Патрокла («Іліада»). Шоста пісня (сходжен-
ня в Аїд) відповідає одинадцятій пісні «Одіссеї» (анало-
гічний сюжет); Вергілій використовує її для провіден-
ціального обґрунтування величної долі римського народу, 
який призначений керувати світом. Із релігійно-міфоло-
гічної точки зору вона містить багато італійських елемен-
тів, які, природно, відсутні в грецького попередника. 

Друга половина (композиційно підкреслена особливим 
зверненням до Музи, щоправда, не на самому початку 
сьомої книги), вибудувана послідовніше. Одна з найціка-
віших творчих переробок мотивів «Іліади» — епізод заги-
белі Ніса й Евріала в італійському таборі (аналог розвідки 
Діомеда й Одіссея у 10 пісні «Іліади», яка закінчилася для 
них протилежним результатом); опис щита Енея, також 
натхнений грецьким епосом, слугує меті показати 
провіденційність долі римської держави. Тут хронологічна 
послідовність не порушується, боротьба Енея з Турном 
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розгортається до своєї логічної межі: загибелі Турна в 263 
двобої (його занапастила перев'язь Палланта точнісінько 
так, як свого часу обладунки Патрокла занапастили Гектора). г 

Характери героїв позначені складністю й глибиною: в 
Енеєві поєднуються риси традиційного епічного героя з 
м'якістю й благочестивістю в дусі традиційних римських 
цінностей; характер Дідони в його пристрасній неврівно-
важеності вирізняється варварськими рисами (як характер 
Медеї в попередній грецький традиції ); поет не прикра-
шає покірність головного героя божественному наперед- ^ 
визначенню — й у підземному царстві карфагенська цари-
ця обурено відвертається від нього. 5 

«Е.» — найзріліший твір Вергілія; це виявилося в його « 
прийомах, мові та стилі. Вплив елліністичної поезії, такий 'Щ 
помітний в «Appendix Vergiliana» (якщо визнавати їхню g 
справжність) і відчутний у «Буколіках», остаточно звіль- | 
няє місце класицизму Августової епохи. Хронологічна | 
послідовність грецьких зразків зворотна реальній: від < 
нової лірики (вплив грека Теокріта в «Буколіках») через 
популярний у добу еллінізму дидактичний епос (вплив 
грека Гесіода в «Георгіках») Вергілій звертається безпо-
середньо до гомерівського епосу. Він зберігає так званий 
«божествений апарат», хоча він у нього — при всьому 
багатстві італійських елементів — позначений більшою 
штучністю й пройнятий філософськими мотивами (на-
приклад релігійно-філософський скептицизм молитви 
нумідійського царя Іарби до отця — Юпітера). У мові та 
стилі епосу виявилася досягнута на той час майстерність 
латинського гекзаметричного вірша. 

Епос містить дуже різноманітний матеріал, складний 
для аналізу джерел. Шоста пісня — своєрідна енцикло-
педія царства мертвих. Безумовно, Вергілій не міг ігнору-
вати історичні праці Варрона — головне джерело того часу 
щодо римських старожитностей — проте його колосальна 
ерудиція не зводилася до кількох, хай навіть і великих 
праць. Для створення «Е.» поет вдавався до власних до-
слідницьких розшуків, значення яких важко переоцінити. 

Епос Вергілія відразу став класичним твором. Римська 
епічна традиція (крім «Фарсалії» Лукана) орієнтувалася на 
нього. Високо оцінював його Данте, ним захоплювався 
Торквато Тассо. Епіка Вергілія дала два різновиди наслі-
дувань: релігійний (біблейська епіка Мільтона і «Мес-
сіада» Клоштока) та історичний епос («Лузіада» Камоен-



264 са, «Генріада» Вольтера). Наукова критика закидала Вер-
гілію те, що він неправильно зрозумів сутність епічного 
жанру, побачивши її в «божественному апараті», й 
створив щось штучне, що дало такі ж штучні плоди у 

^ європейській поезії, яка стала на шлях нетворчого 
наслідування. У XX ст. значення Вергілія та його епосу 

W стали оцінювати більш тверезо; сам жанр героїчного 
О епосу вже вичерпався і спадщина римського поета багато 

в чому втратила свою актуальність. 

ЕННІЙ КВІНТ (Ennius Quintus; 239-169 до н. е.) — ви-
датний римський поет із Калабрії; автор «Анналів» 
(«Annales»), епосу з історії Рима у 18-ти книгах. Взірцем 
для Е. К. щодо форми були поеми Гомера. Е. К. відмо-
вився від сатурнійського вірша, обравши гекзаметр. У 
пролозі Е. К. розповідає сон, у якому Гомер йому пові-
домив, що його душа переселилася в автора «Анналів». До 
появи «Енеїди» Вергілія ця поема вважалася офіційним 
римським епосом. Крім того, Е. К. — автор багатьох 
трагедій, які дійшли тільки у фрагментах, до того ж рим-
ський автор зазнав значного впливу творчості Евріпіда. Е. 
К. належать також чотири книги «Сатур» («Saturae»)— 
поезій розважально-дидактичного жанру, — й чимало 
творів, у яких він популярно викладав грецьку філософію. 
В історії римської літератури Е. К. сприяв її еллінізації й 
підніс її на ідейний рівень, реформував поетичну мову, 
що сприяло розвиткові поетичного жанру аж до Вергілія. 

ЕПІГРАМА (еттіурацца «напис») — в давньогрецькій та рим-
ській літературі завершений по формі короткий вірш, 
присвячений якійсь особі, події чи предмету. Звичайний 
розмір Е. — елегія, дистих, рідше ямбічний триметр та ін. 
Е. розвивалась у приватних написах. Велика кількість цих 
написів була на могильних плитах і будь-яких предметах 
(посуд, триножники), присвячених божеству — тому була 
короткою й анонімною. Перші метричні написи такого 
роду даються до VI11 ст. до н. е. Порівняно швидко Е. від-
окремилася від матеріалу, на якому була написана, пере-
творилася на самостійний поетичний твір. Почали з'явля-
тись автори Е. Творцем літературної Е. антична традиція 
вважає Сімоніда Кеоського. Е. присутня в творчості бага-
тьох поетів класичного періоду, але справжнього розвитку 
й жанрового оформлення досягає в епоху еллінізму, до 



sa. 

ПІ ст. до н. е., коли зі змінами історичних і соціальних 265 
умов життя в літературі все яскравіше став виявлятись 
інтерес до людини не як до члена громади, а як до > ' 
самоцінної індивідуальності; розширюється й тематика Е.: 
крім традиційних епітафій та посвячувальних написів, 
з'являється любовна, застольно-риторична та побутова й ( ^ 11 
сатирична Е. Водночас у елліністичній Е. майже зовсім | І 
відсутні громадянські та суспільно-політичні теми, 
властиві класичній добі. Визнаними майстрами цього 
жанру були Асклепіад Самоський, Калімах, Леонід 
Торонтський, Мелеагр, Алкей Месенський та ін. З ім'ям Р. 
останнього пов'язана поява Е. як особистої інвективи. 
Вже на початку І ст. н. е. почали складати збірки Е., так Ц 
звані антології, завдяки яким до нас дійшло приблизно 'Щ 
6500 Е. Перехід епіграматичної творчості в Рим стався у g 
1 ст. до н. е. (Катулл). Z 

н 
ЕПІЛІЙ (єітиЯА.іоу «маленький епос») — коротка оповіць на 

теми епосу, написана гекзаметром. Засновником жанру 
вважається Каллімах. Е. розробляв міфологічні сюжети й 
любовні мотиви. Був поширений в елліністичній і 
римській літературі. 

ЕПІНІКІЙ (eTTLVLKLoi; «переможна пісня») — похвальна пісня 
на честь переможця на війні чи в змаганнях. Е. писалися 
на замовлення й виконувалися хором, коли переможці 
поверталися на батьківщину. В Е. похвала переможцю 
пов'язувалася з прославленням його пращурів, роду й 
держави. При цьому переможець порівнювався з героями 
міфів. Міф, що був пов'язаний із місцем змагань чи 
містом переможця, складав сутгєву частину Е. Засновни-
ком жанру вважається Сімонід Кеоський, від якого не 
дійшло жодного цілого твору. Своїми Е. уславився 
давньогрецький поет Піндар. 

ЕПІТАЛАМІЙ (4їїі9аА.аціо(; «весільний») — пісня, яка вико-
нувалася перед шлюбною спочивальнею, часто двома 
хорами. Наприклад, хор юнаків виражав радість, що наре-
ченому дісталася гарна дружина, хор дівчат висловлював 
жаль, що в них викрадають подругу. Літературні Е. 
писалися й на честь реальних осіб, й на міфологічну тему, 
наприклад, «Е. Гелені» Теокріта. Славилася своїми Е. 
Сапфо. 



266 ЕПІТАФІЯ (сті,тафіоі; «надгробний») — 1) напис на надгроб-
ній плиті, нерідко у віршах; 2) вид літературної епіграми, 

| s : | в якій поет виражає чи то сум через втрату близької люди-
ни, чи то ставлення до якоїсь історичної особи чи героя 
літературного твору; 3) промова, виголошена на похороні. 

Г^' Від часів греко-персидських воєн в Афінах було встанов-
W лено шорічне вшановування загиблих, піц час якого виго-

^ лошувалися Е., які замінили старовинний вид оплаку-
^ вання — тренос (френос). 

ЕПІХАРМ ('Еігіхарцої;; кін. VI — 1-а пол. V ст.) — грецький 
драматург, який жив у Сицилії. Першим став надавати 
єдності строкатому й випадковому наборові жартів, вибу-
довуючи послідовно дію, шо розвивалася на підставі 
пародійно-міфологічної й побутової тематики, яка вже 
існувала у фольклорі. Тим самим створив комедію. Полі-
тичного глузування, на відміну від давньої аттичної комедії, 
в його п'єсах не було, як не було й хору. Його п'єси 
невеликі, вони складають заледве 400 віршів. До наших 
днів дійшли окремі невеликі уривки. 

ЕПОД (Ітгшббд «приспів») — 1) одна зі строфічних форм, у 
якій скорочений вірш іде слідом за одним чи кількома 
однаковими віршами. Е. писав Архілох, а в Римі його 
наслідував Горацій, що видав збірку під назвою «Еподи»', 
2) у грецькій хоровій ліриці й у драмі Е. — завершальна 
частина тріади, яка йде за строфою й антистрофою й 
відрізняється від них ритмічною побудовою. 

«ЕПОДИ» («Epodi») — збірка поезій Горація, якою поет 
розпочав свій творчий шлях. Назву «Еподи» збірці дали 
граматики, виходячи з і"і форми, де короткий вірш іде за 
довгим. Ці поезії було написано на замовлення Мецената. 
Горацій постає в ній як послідовник грецької ямбічної 
поезії, насамперед Архілоха, демонструючи водночас своє-
рідність власної манери. Збірка складається з сімнадцяти 
поезій, які розміщені за принципом метричних розмірів — 
спочатку йдуть чисто ямбічні еподи (1—10), назви яких 
узяті з коротких післявірщів, «версус еподос», потім ідуть 
дактилічні вірші — але вже відповідно до їхньої різно-
манітної тематики. Проте у віршах цієї збірки немає тієї 
афесивності, лайливості, які були притаманні Архілохові; 
в Горація вони підпорядковані принципу «варіаціо» й 



засвідчують різноплановий характер звинувачень, спря-
мованих проти різних явищ суспільного життя. Поряд із 
інвективами щодо різних осіб, це стосується насамперед 
іронічної суперечки з чарівницею Канідією (5, 17), є 
вірші, спрямовані проти раба-вискочки, проти облудника 
(6), проти віршомаза Мевія, суперника-поета (10), тут же 
вміщено твори загальнішого плану: тонко-іронічне ви-
криття негативних соціальних типів, таких як махінатор 
(2), новий багатій (4) або стара розбещена пані, яка 
повсюди шукає любосних утіх (8, 12). В особистому тоні 
витримані еротичні вірші (11, 14), вершиною яких є гнівні 
звинувачення невірної Неєри (15), патетично-жартівлива 
інвектива проти часнику (1), якого поет з'їв у якійсь ц 
страві на обіді в Мецената. В одному з найкращих еподів 'Щ 
(13) звучить заклик відганяти сумні думки вином і співом, g 
заклик насолоджуватися життям, який надалі часто | 
звучатиме в ліриці Горація. Увагу до індивідуальних кари- | 
катурних типів моральної деградації спричинила глибока 
стурбованість Горація за долю Батьківщини. В «Е.» є й 
політичні поезії, написані під впливом особистих вражень 
поета від морської битви при Акції (1, 9); тут прослав-
ляється переможна битва Октавіана, але водночас звучить 
побоювання Горація щодо можливих нових громадян-
ських чвар (7) і постає візія міфічних Благословенних 
островів як альтернативи гнітючій дійсності (16); поет 
прагне вразити й розбурхати читача, з жахом спостері-
гаючи, як римське суспільство прямує до хаосу громадян-
ської війни. Гострим поглядом скептика-раціоналіста, з 
юнацьким спортивним азартом і тішачися влучністю своїх 
інвектив, фіксує Горацій явища розкладу римлянства, які 
проявляються в схильності до неприродних, не гідних 
римлянина ерзац-уявлень, у пануванні ірраціональної 
практики, яка породжує загрозливі явища й призводить до 
саморуйнування особи. Горацій протиставляє таким прин-
ципам справжні людські радощі, благословенну мудру 
насолоду життям, позбавлену будь-яких надмірностей і 
заплутаних пристрастей. 

ЕПОС (єттої; «слово, оповідь») — один із жанрів літератури, 
поряд із лірикою і драмою. Великі епічні поеми створю-
валися на основі фольклорної пісенної творчості. У Греції 
епосові властиві були метрична форма {гекзаметр), 
музичний супровід, використання постійних формул, усне 



268 передавання від покоління до покоління. Є дві гілки 
епосу: героїчний і дидактичний. Героїчний епос представ-

^ лений поемами Гомера. До лінії Гомера належать так звані 
«Гомерівські гімни» й кіклічний епос. Із лінією дидактич-

CJ ного епосу (наприклад Гесіод) пов'язані філософські поеми 
Парменіда, Емпедокла. Римський епос — спадкоємець 

РО грецького. Початок йому поклав переклад «Одіссеї» Лівія 
О Андроніка. Поема Вергілія «Енеїда» продовжує героїчний 

^ епос, а поема Лукреція «Про природу речей» — дидактич-
ний. Античний епос справив вплив на Данте, на автора 
«Пісні про Нібелунгів». 

ЕРІННА ("Hpiwa; IV ст. до н. е.) — грецька поетеса. Прожи-
ла всього 19 років. У поемі «Прядівниця», яка складається 
з трьохсот гекзаметрів, оплакувала свою подругу Бавкісу, 
яка рано померла, згадуючи щасливі дні, прожиті разом із 

Есхіл. 
Рим. Капітолійський музей 



подругою. Метрика творів Е. вже виявляє елліністичні 269 
риси. Писала поетеса дорійським діалектом, забарвленим _ 
еолізмами. Із творів Е. збереглося тільки кілька епіграм та / 
уривок із поеми, які зафіксовані в «Палатинській 
антології». 

ЕСХІЛ (А'шхиЯод; 525—456 pp. до н. е.) — син Ефоріона з 
аристократичного роду Евпатрідів, найстарший із трьох 
славетних грецьких драматургів V ст. й, власне, перший 
із представників грецької драми, твори якого дійшли ^ 
до нас у повному обсязі, а не лише як випадкові ци-
тати-уривки. Брав участь у Перських війнах і як воїн S 
у Марафонській битві, можливо, також у морському & 
бою при острові Саламіні. Ця битва змальована в траге- 'Щ 
дії «Перси». Кілька разів плавав до Сицилії; мабуть, із g 
політичних мотивів останні роки провів при дворі g 
сиракузького володаря Гієрона, де на 69 році життя £ 
помер. < 

Тринадцять разів здобував перемогу в драматичних 
змаганнях. Написав дев'яносто трагедій, із яких зберег-
лася одна трилогія та ще чотири трагедії, шо є, мабуть, 
частинами загублених трилогій (це «Благальниці», «Пер-
си» 472 p., «Семеро проти Фів» 467 p., «Прометей заку-
тий»). Е. заснував класичну грецьку трагедію, перейнявши 
у Фрініха досить просту форму й піднісши її до рівня 
героїчної величі. 

ЄВАНГЕЛІЄ (еиаууб^ю^" «блага вістка») — ранньохристиян-
ські тексти, які оповідають про земне життя Ісуса Христа. 
Серед кількох десятків написаних Є. тільки чотири 
визнані церквою як канонічні, тобто священні (від Луки, 
Матвія, Марка та Іоанна). Вони входять до Нового Запо-
віту, решта вважаються апокрифічними або єретичними. 
Сучасна історична наука датує виникнення Є. зламом І— 
П ст. н. е. — 2-ю чв. II ст. н. е. Є. від Матвія, Марка, 
Луки називають ще синоптичними: приблизно третина 
змісту в них збігається. 



270 «ЄЛЕНА» ('EXevri) — трагедія Евріпіда, поставлена в 412 р. до 
н. е. В «Є.» Евріпід, наслідуючи Стесіхорову версію міфу, 

^ поставив перед собою нелегку мету: героїню, яку греки 
звикли уявляти жінкою-зрадницею, представити як ідеал 
дружини. Дія відбувається в Єгипті, і^ди потрапляє 

^ Менелай дорогою з Трої до Спарти і зустрічає там Єлену. 
Л Виявляється, що боги, маючи на меті розпалити вогнище 
® війни греків із троянцями, створили привид Єлени, і він 

МН був привезений Парком до Трої, а потім потрапив до 
Менелая. Справжню Єлену було перенесено до Єгипту, де 
вона мешкала в царя Протея. Перед приїздом Менелая 
Протей помирає, й влада переходить до рук Феоклімена, 
який хоче одружитися з Єленою, проте вона зберігає 
вірність і чекає на чоловіка. За допомогою хитрощів Ме-
нелаю вдається вивезти дружину з Єгипту, а привид Єле-
ни зникає. Таким чином, в основу трагедії покладено 
старовинний фольклорний мотив про повернення до 
чоловіка й подружню вірність. І чоловік, і жінка зазнають 
небезпек, їхня розлука — це іспит на вірність, який гідно 
складають обоє героїв. 

«ЖАБИ» («Ваірахої»)— комедія Арістофана. Поставлена у 
405 р. до н. е., вона принесла авторові перемогу на 
комедійних змаганнях. Особливий інтерес становить її 
конкретно-літературна спрямованість: у центр комедії 
винесено змагання (агон) двох великих трагіків — Есхіла 
й Евріпіда, яке відбувається в підземному царстві перед 
богом Діонісом: він вирішив повернути на землю кращого 
з них. Образ Евріпіда нерідко ставав об'єктом осміювання 
й у інших п'єсах Арістофана, наприклад в «Архарнянах» 
(425 р. до н. е.) й «Жінках на святі Тесмофорій» (411 р. до 
н. е.), що дало підстави дослідникам говорити про 
неприйняття консервативно налаштованим Арістофаном 
драматургічних і змістових новацій Евріпіда, пройнятих 
духом «нової освіченості» — софістики. У «Жабах» 
Евріпіда виставлено поетом, який знизив високий пафос 
Есхілової трагедії, зробивши ЇТ героїв жалюгідними, який 



ВИВІВ на сцену жінок, одержимих ницими пристрастями 
тощо. Перелік усіх гріхів Арістофан вкладає у вуста 
Есхіла. Водночас в комедії стиль і вірш Евріпіда поці-
новується вище, ніж важкувата манера Есхіла. Спочатку 
Діоніс вирущає до пекла, щоб визволити саме Евріпіда, 
оскільки після його смерті ніхто не може написати таких 
майстерних віршів. Форма творів Евріпіда витонченіша, 
але Есхіл величніший за змістом; це протиставлення стає 
очевидним у сцені «зважування віршів», коли обидва 
поети кладуть на шальки терезів рядки зі своїх трагедій « 
(звична для Арістофана матеріалізація метафори), й вірші 
Есхіла переважують саме завдяки «суттєвості» свого ^ 
предмета, в той час як Евріпід пише «легкі, пір'їсті» вірші. | 
На кінцевий вибір Діоніса впливає заявлена ним мета — ™ 
«щоб місто було врятоване», для поліпшення моралі по- Ш 
трібний «моральний» поет, а тому перемагає Есхіл. Важ- і 
ливу роль тут відіграє словесна гра, яка вводить висмію- J 
вання Евріпіда в ширший контекст пародії на трагедію 
взагалі. У більшості персонажів трагічна лексика конт-
растно сусідить із комедійною лайкою та грубими вира-
зами. Власне, персоніфікацією цієї пародії стає постать 
Діоніса, покровителя трагедії, який у блазенському вбран-
ні спускається в підземне царство. Цей персонаж пере-
водить пародію у сферу міфу як такого: Діоніс являє 
собою не тільки знижений варіант власного образу, а й 
своєрідну комедійну парафразу міфу про Геракла. Діоніс 
питає в Геракла дорогу, мандрує в його «костюмі» (у 
лев'ячій шкурі, з палицею), який стає причиною багатьох 
непорозумінь, коли Діоніса плутають з Гераклом і звину-
вачують у вчинках, здійснених героєм під час «поперед-
ньої» подорожі. Комічний ефект неодноразово посилю-
ється постійним перевдяганням Діоніса та його слуги, з 
яким він міняється вбранням, причому щоразу так, що в 
результаті слуга виявляється у виграшному становищі. 
Цей прийом розпочинає серію комедійних qui pro quo 
пізнішої літератури, а, з іншого боку, виводиться, ймовір-
но, з ритуального коріння комедії, яка представляє «певне 
перекручення світу» (слуга виявляється господарем і на-
впаки). Зниження міфу помітне й у багатьох деталях 
«потойбічної» подорожі: шлях Діоніса пролягає через 
болота, що в міфологічній перспективі нагадує про зв'я-
зок світу мертвих із водою (насамперед стоячою) й, отже, 



272 про роль Діоніса як бога мертвих (в Афінах стояв храм 
Діоніса Болотного). Але в комедії стояча вода — це й 

^ болото, в якому кумкають жаби, й саме їх хор дав назву 
комедії. Показово, що в комедії у жаб є свого роду «пар-

^ ^ ний» хор — хор мистів, які посвячені в таїнства культу 
^ мертвих. Таке співвіднесення якнайкраще відповідає 
W загальному пародійному стилеві комедії. Приміром, сцена 

^ «зважування віршів» безумовно нагадує зважування 
^ Зевсом жеребів героїв в «Іліаді», але якщо там іцеться про 

смерть і той, чий жереб переважить, помре, то в «Жабах» 
Есхіл, який «переважив», навпаки, повернеться на землю. 

Таким чином, «Жаби» являють собою досить розгор-
нутий варіант літературної рефлексії (він, зокрема, від-
биває реальну полеміку V ст. до н. е. естетичного й етич-
ного в літературі), а також чудову пародію на всю сукуп-
ність високих жанрів та сюжетів, що виявляла саму спе-
цифіку становлення й функціонування комедії всередині 
давньогрецької словесності. 

З 
«ЗАПИСКИ ПРО ГАЛЛЬСЬКУ ВІЙНУ» (Commentaru de 

Bello Gallico; ймовірно 52—51 pp. до н. е.) — твір Тая 
Юлія Цезаря в семи книгах. Це не тільки джерело історії 
політичних стосунків античної епохи, а й зразок нового 
літературного жанру, перща спроба мемуарної літератури, 
в якій поєднано документальну хроніку, мемуари та воєн-
ний роман. В оповіді автор прагне створити враження 
достовірності та об'єктивності. Про це свідчить спокійний, 
начебто неупереджений тон, виклад фактів віц третьої 
особи, введення епізодів, які показують не тільки пере-
моги римлян, а й загибель героїв, тактичні прорахунки й 
віцсутність військової витримки, докладність опису місце-
вості, бойової ситуації, відсутність риторичних прикрас. 
(«3.» в буквальному розумінні названо «коментарі»). Проте, 
незважаючи на скромну назву, твір Цезаря — це значно 
більще, ніж прості записки. Відсутність самовихваляння 
ще більше піцкреслює думку, що всі битви в Галлії, експе-
диція за Рейн і до Британії були необхідні для безпеки та 



престижу Римської держави й тому є законні. Таким 273 
чином, Цезар утверджував в суспільній думці легітимність 
своїх дій і відповідав суперникам, які звинувачували його • 
в зайвому розтринькуванні сил римського війська. Що-
денник обрамлено описами найвизначніших подій вій- І , ^vnn. i ' i tv v./iirivc*ivi.i'i iiv/^i^uri u i r i - \ » 

ськової кампанії в Галлії з 58 по 52 р. до н. е., де кожному 11 , 

к' рокові присвячено книгу. Одна з таких подій — війна з 
пихатим і жорстоким германським вождем Аріовістом, 
який удерся на територію Галлії. Інша подія — повстання 
галльських племен під керівництвом енергійного, муж- KS 
нього молодого арверна Верцінгеторіга, яке Цезарю вда- ^ 
ється придушити. Верцінгеторіг добровільно здався в І 
полон, його відвезли до Риму, кинули у в'язницю, а потім g 
стратили. В оповідь про походи вкраплено також цінні 'Щ 
географічні й етнографічні відомості. «Записки» написано 5 
чіткою, стислою, зрозумілою мовою, відповідно до СТИЛІС- І 
тичних вимог аттикістів. Ц 

Історіографії, яка мала за мету за допомогою стиліс- < 
тичних прийомів наставляти читача й збуджувати його 
емоції, Цезар протиставляє історіографію, цілком зосеред-
жену на проблемах військового мистецтва й топографії. 
Він свідомо не прибирає свій твір у «мистецьке вбрання», 
як це робили оратори й моралісти. Він ставить перед 
собою політичну мету: дати відповідь на звинувачення 
політичних ворогів. 

«ЗАПИСКИ П Р О ГРОМАДЯНСЬКУ ВІЙНУ» (Commentarii 
de bello civile) — незавершена літературна праця Гая Юлія 
Цезаря, написана в останній рік його життя. Оповідь по-
чинається з короткого повідомлення про засідання Рим-
ського сенату 2 січня 49 р. до н. е. й про події наступних 
днів, які й потягли за собою рішучі дії Цезаря, внаслідок 
чого він був оголошений ворогом народу. Перейшовши 
Рубікон, Цезар, захоплюючи на своєму шляху міста, швидко 
дійшов до Риму. Помпей, консули та сенатори тікають від 
переслідувань Цезаря до Брундизію, а потім і далі, до 
Греції. У творі, який складається з трьох частин, опису-
ються події 49—48 pp. (битва за Мессалію, під Дирахієм, 
при Фарсалі). Хоча оповідь тут ведеться від третьої особи, 
власна думка автора виступає на перший план, і записки 
набувають характеру апології з певним засудженням полі-
тичних ворогів, прибічників Помпея. Сам же Цезар 
виглядає мудрим державним діячем, інтереси якого не 



274 виходять за рамки суспільної потреби, а порушниками 
законів стають його особисті вороги, які розв'язали 

^ багаторічну громадянську війну. Свої успіхи Цезар 
готовий пояснити гуманністю дій — тим, що він добре 
роз^^іє «завдання полководця — перемагати як розумом, 
так і мечем», і тим, як «наполегливо домагався він миру». 

W Помпей тікає в Єгипет, де шукає захисту в царя Птоломея 
О XVI, який потім віддає наказ по-зрадницьки вбити його. 

Р™̂  Цезар поспішає до Єгипту й, прибувши до Александрії, 
довідується про загибель Помпея. Невдовзі й сам Цезар 
зазнає нападу єгипетського війська. Цим закінчується 
оповідь у «3.». Згодом їх було доповнено творами «Алек-
сандрійська війна», «Африканська війна», «Іспанська 
війна», які написано анонімними послідовниками Цезаря. 

«ЗАСОБИ ВІД КОХАННЯ» («Remedia ad amorem»)- по-
етична збірка Овідія, написана бл. 2 р. н. е. Хоча тут 
варіюється чимало порад із «Науки кохання», все ж це не 
палінодія, а радше доповнення до згаданої збірки: Амура 
не варто перемагати, слід навчитися уникати нешастя, яке 
спричиняє надмірна пристрасть. Виступаючи в ролі 
лікаря душі й домашнього філософа, Овідій розкриває 
запропонований психологічний прийом, що засвідчує 
його знайомство з філософською літературою подібного 
плану (не тільки Лукреція). Використання міфологічних 
матеріалів, наприклад «Повчання Лефея Амура» як 
перефразування вчення Аполлона в «Науці кохання», роб-
лять зображення вільнішим, так само, як міфологічні 
приклади, з яких узяті часто несподівані моменти, підво-
дять до думки, що багато хто з міфологічних закоханих міг 
уникнути нещасливого кінця, якби був ознайомлений із 
ученням Овідія. Крім того, «3. в. к.» захищають «Науку 
кохання» від звинувачень в аморальності. 

«ЗМОВА ПРОТИ КАТІЛІНИ» («Bellum Catilinae») - істо-
рична монографія славетного римського письменника Гая 
Салюстія Кріспа, створена, ймовірно, невдовзі після смерті 
Цезаря (бл. 42 p.). Історіографічна традиція, в рамках якої 
творив Салюстій, походить від Тукідіда, який подав зразок 
історичної монографії в «Історії Пелопоннеської війни»; 
для римлян у попередню епоху характерніші були інші 
історіографічні жанри: літопис, діяння (сучасність із по-
біжним археологічним екскурсом) і так звана історія (опо-



відь про сучасні події). Зачинателем жанру історичної 
монографії в Римі був Целій Антипатр (2-а пол. II ст. до 
н. е.). Вершиною жанру, поряд із творами Салюстія, є 
«Германія» Таціта. Крім того, Салюстій орієнтувався на 
А'а/иона-Старшого, творця історичної прози латинською 
мовою, свідомо архаїзуючи мову, аж до вживання певних 
граматичних форм, вже застарілих у І ст. до н. е. Стиль 
виказує ретельну риторичну обробку, яка ставить його 
поряд із найкрашими латинськими стилістами. 

У філософському плані праця письменника зорієнто-
вана на етику стоїцизму, що відбито в передмові: автор 
вважає прагнення слави одним із найбільш гідних людини 
стимулів, висловлюючись проти епікурейського принципу 
«живи непомітно». Джерелом цих загальників вважають 
Посідонія, проте подібні думки висловлював і Платон 
(«Держава», «Федон»), отже, можливе й безпосереднє звер-
тання до нього. Стосовно концепції римської історії, то її 
автор розглядає як процес, що складається з періодів роз-
квіту та занепаду, які викликають причини морального 
характеру. Відома й точка перелому: розклад римського 
суспільства почався зі зруйнування Карфагену. У контек-
сті цього процесу — як один із його проявів — він роз-
глядає й змову Югурти. 

Характеристика головного героя діалектична: славетний 
портрет Катіліни змальовує непересічну особистість, хоча 
й таку, що пішла шляхом злочину. Салюстій не замовчує 
гідну смерть головного героя. (Цікаво, що в промові «За 
Целія» Ціцерон подає вірогідніший портрет Катіліни, 
підкреслюючи його особисту привабливість). Крім того, 
важливу роль у творі відіграють Ціцерон (до якого взагалі 
Салюстій ставиться доволі скептично), а також Катон 
Молодший і Цезар, які протистоять один одному (вони 
виступають відповідно за страту змовників і проти неї). 
Промову Ціцерона Салюстій не наводить, враховуючи її 
широку популярність (хоча й оцінює високо); їхні про-
мови він подає у власній версії (що цілком відповідає 
традиції античної історіографії). 

Твір позначений композиційною складністю та вишу-
каністю. Незважаючи на невеликий обсяг, у ньому є кілька 
екскурсів: вступ включає роздуми про поступове вирод-
ження Риму (що створює тло оповіді), в повідомленні про 
перше зібрання змовників вплетено оповідь про поперед-
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276 ню, невдалу змову Катіліни, між проголошенням змов-
ників поза законом і придушенням змови в Римі — 
екскурс про сумний стан справ у державі. Екскурси відті-
няють головну сюжетну лінію й допомагають її сприйнят-

^ тю в ширшому історико-філософському контексті. 

І 
ІВІК ("ірикос) — грецький поет-лірик другої половини VI ст. 

до н. е. родом із Південної Італії, певний час жив при 
дворі тирана Полікрата Самоського. Автор хорової лірики 
на дорійському діалекті, еротичних віршів на міфологічні 
мотиви та сюжети. До нас дійшли тільки фрагменти його 
творів. Легендою доби еллінізму є смерть і., що відлунює 
в літературі Європи («Івікові журавлі» Ф. Шілера). 

ІДИЛІЯ (еібиІХіоу «картинка») — короткий вірш. Визначен-
ня, яке стосувалося спочатку буколічних віршів Теокріта, 
поступово розширилося до притаманного пізній Антич-
ності поняття й загального визначення ідеалізованих 
описів і звеличення тихого сільського життя. 

«ІЛІАДА» ('Uiai;) — епічна поема Гомера, написана близько 
VIII ст. до н. е. й названа так за іменем грецького міста 
Іліон (Троя). У поемі, яка складається з 24 книг, змальо-
вано 49-й (інші версії — 51-й, 53-й) денний відрізок 
наприкінці ІО-річної боротьби греків за Трою, яка дату-
ється кінцем XIII або початком XII ст. до н. е. Приводом 
для цієї боротьби, здщо з міфами, стало викрадення Парісом, 
сином троянського царя Пріама, красуні Єлени — дружини 
спартанського царя Менелая. Його старший брат Агамем-
нон закликав грецьких вождів об'єднатися й помститися 
троянцям. Він очолив стотисячне військо, яке на 1186 
кораблях відбуло до берегів Трої. Лейтмотивом «Іліади» є 
гнів Ахілла, в якого Агамемнон забрав бранку Хрісеїду, бо 
за наказом Аполлона мусив повернути полонянку її бать-
кові Хрісові, жерцеві храму Аполлона під Троєю. Після 
сварки з Агамемноном Ахілл залишає поле битви, оскільки 
вважає, що ображено його честь. Це типовий мотив 



героїчного епосу, але в Гомера він збагачений змалюван- 277 
ням душевного стану Ахілла. Він звертається зі скаргою 
до своєї матері Тетіс, а та йде до Зевса, який обіцяє 
покарати греків за зухвалу поведінку. Проте Зевс довго не ' 
виконує своєї обіцянки й троянці завдають відчутних 
втрат ахейцям. Тоді на двобій виходить найближчий друг І і і / ' ' 
Ахілла Патрокл і гине від руки Гектара — сина троян- і ї ї 
ського царя Пріама. Ахілл вступає у боротьбу, щоб по- ' 
мститися за товариша. На прохання його матері Тетіс, 
Гефест виготовляє Ахіллові обладунки (славетний опис 
щита у вісімнадцятій книзі). Різким контрастом до крива- р 
вих сцен боїв є зворушлива сцена прощання Гектора з р, 
дружиною Андромахою та сином Астінаксом. Обоє знають, ь 
що Гектор загине, але кожен мужньо приймає свою долю. " 
На Андромаху чекають тривалі страждання, а Гектор, ви- ® 
конуючи громадянський обов'язок, гідно зустрічає смерть р 
у двобої з Ахіллом. У наступній сцені плачу Пріама за ^ 
полеглим сином батько благає Ахілла віддати за викуп 
тіло Гектора для належного поховання. Поема закінчу-
ється поховальним ритуалом на честь Гектора. 

Численні епізоди поряд із головними подіями показу-
ють у важких боях героїв, які часто ведуть свій родовід від 
богів. Боги самі беруть участь у боротьбі з обох ворожих 
сторін, причому багато сцен із богами набувають харак-
теру бурлеску. «Іліада» поряд із звеличенням мужності 
героїв, поетизацією героїчних вчинків і громадянської 
доблесті, подає приклади шляхетної лицарської поведін-
ки, щирого ставлення й до друзів, і до ворогів, пропові-
дуючи почуття міри та врівноваженість як найкращу 
форму поведінки, гідну людини. 

«ІППОЛІТ» ('IiTiroXiJToi;) — трагедія Евріпіда. Поставлена 
428 р. до н. е. Цей твір — «Іпполіт увінчаний» — був дру-
гим зверненням славетного драматурга до долі нещасли-
вої молодшої дочки Міноса та його пасинка. 

Першу драму про Ітоліта, як повідомляє традиція, 
було присвячено жіночій безсоромності; але тема не спо-
добалася афінській публіці й поет переробив свою драму, 
зробивши її головну героїню привабливішою. 

Головні герої трагедії — Іпполіт і Федра (при цьому 
симпатію автора викликає радше жіночий образ, оскільки 
Іпполіт — чистий і прямолінійний — не є достатньо тра-



278 гічною постаттю в рамках поетики Евріпіда). Федра — 
водночас пристрасна та рефлективна натура: вона де-
тально викладає «історію хвороби» і своєї боротьби з нею, 
що закінчилася поразкою, вона має досить розуму й сили, 
щоб побачити всю небезпеку софістичних аргументів 
годувальниці (няньки): «Те,-що занапащало людні міста — 

П це занадто гарні промови» — і заперечує тезу про тотож-
О ність доброчесності й знання: «Ми розуміємо те, що 

Р и потрібно, але не чинимо так» (цю репліку згодом викори-
став Овідій у «Метаморфозах», звідки її запозичив у трохи 
зміненому вигляді Петрарка). 

Спроба Федри змусити пасинка розділити її кохання 
не вдається, й вона перетворює своє самогубство на зна-
ряддя помсти. Тесей надто пізно довідується про невин-
ність свого сина, коли врятувати його вже неможливо. 
Рівновага головних героїв композиційно підкреслена двома 
постатями богинь: Афродітою в пролозі й Артемідою 
наприкінці (досить рідкісний хід, навіть враховуючи схиль-
ність Евріпіда до прийому deus ех machina). Ставлення до 
божественних персонажів у драматурга іронічне: вони 
здатні занапастити героїв, але не спроможні їм допомогти 
й бути справедливими. Афродіта на початку п'єси демон-
струє ворожість до Іпполіта, який не виявив їй належної 
шани; при цьому, за задумом, має загинути й невинна 
Федра, але богиню це не обходить. 

Усі наслідування цієї трагедії Евріпіда мали назву 
«Федра». Овідій вміщує вигадані листи Федри у свою 
збірку «Героїд». Драма Сенеки наслідує не другого, а пер-
шого, який не дійшов до нас, «Іпполіта», її сюжет багато 
в чому відрізняється від традиційного. До тематики Еврі-
підової драми звертаються Ж. Расін, А. Ч. Суїнберн і 
Г. Д'Анунціо. Глюк написав на цей сюжет оперу, а 
Ж. Кокто й К. Орф створили балет. 

«ІСТОРІЯ» («Historia») — останній твір Саллюстія, який 
містив послідовний виклад римської історії від смерті 
Сулли (78 р. до н. е.). Зберігся лише фрагментарно. Автор 
подає римську історію як постійні чвари між плебсом і 
знаттю. У творі протиставлені постаті Сулли (на початку) 
та Помпея (наприкінці). 

«ІСТОРІЯ АПОЛЛОНІЯ, ЦАРЯ ТИРСЬКОГО» (автор неві-
домий) — казкова повість, виникнення якої грецькою 
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мовою датується початком II ст. (зберігся латинський 279 
переклад з V~VII ст.). Латинська версія належала до 
книг, розрахованих на широке коло читачів. 

Починається твір із того, що жорстокий і аморальний 
цар Антіох обіцяє будь-кому, хто відгадає його загадку, 
віддати за дружину красуню-дочку. Викрити злочинну 
таємницю царя вдається багатому й освіченому юнакові 
Аполлонію. АЛеі замість нагороди претендент на руку цар-
ської дочки змушений рятуватися втечею від розгніваного 
повелителя. На чужині він стає зятем Архістрата, царя ^ 
Кирени. Значне місце в оповіді займають підступи дру- ^ 
жини та дочки, з якими його розлучили несприятливі S 
обставини. Завершується казка згідно з каноном любов- g 
ного роману: відновленням справедливості, суворим по- 'Щ 
каранням тих, хто творив зло. Сюжет «Історії Аполлонія g 
Тирського» використаний у п'єсі В. Шекспіра «Перікл, | 
цар Тирський» та драмі-казці К. Гоцці «Принцеса Й 
Турандот». < 

«ІФІГЕНІЯ В АВЛЩІ» («'Н ^ АиЖбі Іфіуе^еіа»)- трагедія 
Евріпіда. По смерті автора поставлена 405 року до н. е. в 
Афінах, де отримала першу нагороду, шо за життя Евріпіда 
траплялося дуже рідко. Важко сказати, наскільки автен-
тичний текст ми маємо: належність ексода афінському 
драматургові часто викликала сумніви. Трагедія позначена 
багатоплановістю (можна окремо розглядати трагедію 
Агамемнона, Клітемнестри й самої ІфігенНУ, вона сповнена 
високого пафосу й жертовного героїзму, що відрізняє її 
від багатьох інших творів того ж драматурга (зокрема, й 
від «Іфігенії у Тавриді», в якій є чимало комічних сцен). 

До загальновідомої теми — відплиття грецького флоту 
до Трої після принесення в жертву юної дочки царя — 
драматург додає улюблену думку: чиста юність здатна 
принести порятунок, коли не спрацьовує егоїстична під-
приємливість покоління батьків. Юна Іфігенія, яка нещо-
давно вперто опиралася, не погоджуючись на жертовну 
смерть, несподівано після багатозначної мовчанки виявляє 
готовність до такого вчинку; проте драматург показує 
наслідок, а не процес її переживань. Вже Есхіл звернув 
увагу на трагічність Агамемнона, який розривається між 
почуттям обов'язку воєначальника та батьківською 
любов'ю. Евріпід вдалим прийомом спряі^овує дію та роз-
виток характеру в нове річище, він переніс рішення 



280 Агамемнона в передісторію твору. Цар уже погодився на 
жертву дочки, її тепер викликають у табір ахейців начебто 

^ з метою одружити її з Ахіллом. Трагедія починається у 
зворотному русі. Агамемнон відчайдушно намагається 

Щ повернути назад те, що сталося. 
У віртуозно вибудуваних, надзвичайно напружених 

сценах групуються ті, хто захищає дівчину: її мати Клі-
О темнестра, Ахілл, Менелай, який навіть хоче відмовитися 

Щ від Троянської війни та Єлени. Водночас, саме як наслідок 
першого рішення Агамемнона, на сімейну драму наклада-
ється ситуація в таборі; тут моряки дедалі бурхливіше 
наполягають на військовому поході й на необхідності 
принесення жертви, якої вимагає похід. 

Кульмінації досягнуто в четвертому акті. Вояки погро-
жують, можновладці залишаються безпорадними й розча-
рованими, а Іфігенія своєю згодою перетворює жертву на 
добровільний вчинок. Звичайно, вона гречанка, й вважає, 
що покарати за викрадення Єлени троянців, яких Евріпід 
протиставляє ахейцям як азіатів, — це справа честі всієї 
Греції. Остання сцена сприймається як прославлення 

«чинку Іфігенії і як її героїзація. 
У цьому творі Евріпід досягає високого рівня роз-

криття характеру своїх персонажів. Агамемнон зображе-
ний з більшою симпатією, ніж зазвичай (наприклад у 
Софокла, Есхіла). Він постає у справжньому царському 
маєстаті, ми бачимо велич його душі, щирість визнання 
своїх помилок, вагань, навіть обманів і реальне бачення 
свого скрутного становища. У нього висока душа, якій 
страшний і ненависний самий порок, а не тільки людське 
засудження. Пояснюючи братові свій намір, він, проте, не 
наважується розірвати ланцюг обманів, яким дав себе 
обплутати; та Іфігенія вже в Авліді, про її весілля з Ахіл-
лом знає все військо й, отже, відступу вже немає. Дружина 
Агамемнона, Клітемнестра, — зовсім інша натура: на неї 
сиплються удари, завдані їй спочатку словами Ахілла, а 
потім раба, та вона знаходить у собі сили, щоб триматися 
й не здаватися. Вона не благає свого чоловіка врятувати 
дочку, вона пофожує йому, малюючи похмурі картини 
розплати, яка на нього чекає. 

Сама Іфігенія — щира душа, вона — з тих людей, які 
живуть не моментами, імпульсами, поривами; почуття, 
рішення визрівають у них непомітно, немов бруньки. У 
відповідь на докір дружини та сльози дочки Агамемнон 



висуває як контраргумент поняття вищого порядку — 281 
благо та честь держави. Цим він пробудив в душі Іфігенії 
моральні сили, які в ній до того дрімали. Вона жертвує ' 
собою цілком свідомо й добровільно. 

Першу «Іфігенію в Авліді» написав Софокл\ латин-
ський варіант створив Енній. Згодом обидві «Іфігенії» Ев-
ріпіда стали основою знаменитих трагедій: міфологічної 
версії Стесіхора про двох Іфігеній, пізніше надихнули 
Ж. Расіна, Ґ. Гауптмана на написання однойменних п'єс. 
Образ Іфігенії часто служив основою для літературних і g 
музичних обробок (опери Глюка на обидва сюжети, опера 
Скарлатгі). 

«ІФІГЕШЯ В ТАВРИДІ» — трагедія Евріпіда, написана 
412 р. до н. е. У пролозі до твору Іфігенія розповідає про 
те, як вона потрапила до Тавриди. Богиня Артеміда 
перенесла її сюди, щоб урятувати від жертовної смерті 
перед походом на Трою. Іфігенія дуже налякана карти-
ною, яка їй наснилася: бачить буцімто мертвим свого 
брата Ореста, тепер вона сама хоче принести йому жертву 
й для цього вирушає до культової святині богині. Там же 
з'являються Орест зі своїм другом Піладом. Вони прибули 
до Тавриди, маючи доручення Аполлона вивезти до Греції 
статую Артеміди. За це Ореста облишать переслідувати 
богині помсти Ерінії, які ненастанно мучать його за те, 
що він убив свою матір. Але Орест і Пілад потрапляють 
до рук бога жалоби Тоаса і їх приводять до Іфігенії; вона 
як жриця Артеміди повинна сама підготувати чужинців до 
смерті. Відбувається сцена впізнання брата й сестри, й 
вони збираються тікати разом, забравши й культове зо-
браження богині. Іфігенія вводить бога жалоби в оману, 
пояснюючи, що зображення богині втратило свою свя-
тість, щоб виправити шкоду, тепер її необхідно відмити 
від скверни в морі. Втеча вдається. Проте несприятливий 
вітер викидає втікачів знову на берег. Тепер їм загрожує 
кара Тоаса. Аж тут з'являється Атена, яка наказує Тоасові 
не чинити перешкод грекам, щоб вони могли залишити 
Тавриду. Тоас не наважується діяти всупереч волі богині. 

Трагедія Евріпіда, сюжет якої Й. В. Ґьоте використав 
як зразок для написання своєї «Іфігенії в Тавриді», при-
ваблює передовсім дією та славетною сценою впізнання 
брата й сестри, що складає ядро композиційної побудови 
трагедії. 
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КАНОН (Kttvuv) — первісно назва вимірювального інстру-
мента, який визначав прямий напрям (правйло, лінійка). 
Слово рано почало вживатися в переносному значенні: 
1) назва трактату грецького скульптора Полікгета (не збе-
рігся), у якому він, піцсумувавши пошуки своїх поперед-
ників, створив систему пропорцій інеальної людської 
фігури, у цьому розумінні зразковою вважалася його ста-
туя «Доріфор». У значенні «сукупність правил» або «зра-
зок» слово К. вживалося також в архітектурі (у Вітрувія), 
в літературі та музиці; 2) система пропорцій, яку виробив 
Поліктет і яка базувалася на співвідношенні частин 
фігури. Ступня становила 1/6 частину висоти тіла, голова — 
1/8, обличчя й кисть — 1/10. Обличчя Поліктет ділив на 
три частини — чоло, ніс і губи з підборіддям. Цей К. не 
був догмою для інших скульпторів; 3) К. християнський 
складають книги Нового заповіту (числом 27), які визнані 
церквою. К. став складатися у II ст. до н. е. й затверд-
жений на Нікейському соборі у 325 р. 

КАНТИК (canticum «пісня, наспів») — вокальна партія в 
римській комедії, яка, на відміну від декламованого тексту 
(diverbium «розмова, діалог»), виконувалася в супроводі 
флейти як арія або речитатив. К. (в майстерній метричній 
формі) були запроваджені Плавтом, у якого вони різно-
манітні за своєю метричною й музичною структурою й 
виражають надзвичайно широкий спектр почуттів та на-
строїв, шо надало постановкам характеру комічної опери. 
Нерідко К. становили ніби вставну арію, не пов'язану 
безпосередньо з розвитком дії. 

КАТАРСИС (кабарок; «очищення») — поняття давньогрецької 
естетики, яке характеризує естетичний вплив мистецтва 
на людину. Термін «К.» вживався у греків багатозначно, в 
релігійному, етичному й у фізіологічному та медичному 
значенні. 

За Арістотелем, трагедія за допомогою співчуття та 
страху спричиняє К. подібних їм почуттів. Відсутність 
чіткого пояснення К. у «Поетиці» Арістотеля призвела до 
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різного його тлумачення та виникнення декількох теорій. 283 
Найважливішими є етична та медична. ^ 

Етичну теорію викладено в «Гамбурзькій драматургії» \ 
Лессінга, який трактував поняття К. у моральному j 
аспекті: трагедія ушляхетнює людські почуття, виховує в 
людини здатність до співпереживання, очишує від вад. 

Автор медичної теорії Я. Бернайс, спираючись на 
твердження Арістотеля про вплив музики та співу на 
людину, вважав, ш,о трагедія викликає в глядача афекти 
психо-терапевтичної розрядки, вмиротворення. У сучас- « 
ній естетиці К. розглядається як найвища форма трагізму, 
коли трагічний конфлікт і потрясіння, що його супро- 5 
воджує, не пригнічує, а просвітлює душу. Таким чином, ^ 
К. — це фізіологічний (полегшення після великої напруги) 'Щ 
й естетичний момент (ушляхетнення людських почуттів). g 

т 
КАТУЛЛ ГАЙ ВАЛЕРІЙ (Catullus, Gaius Valerius; бл. 87 - | 

бл. 54 pp. до н. е.) — видатний римський лірик. Творив < 
К. у період громадянської війни в Римі, в період розпаду 
республіканського ладу й становлення військової диктату-
ри. К. стояв на чолі тих поетів, котрих Ціцерон називав 
«новими поетами», або неотериками. Походив із заможної 
родини з північноіталійського міста Верони; в 67—66 pp. 
переїхав до Рима, жив тут спочатку.легковажно й безтур-
ботно. 

У творах поета, а їх збереглося 116, відбилися події з 
його біографії, зокрема й кохання до легковажної рим-
ської красуні Клодії, подорож до Віфінії у почті претора 
Меммія, антипатія до Цезаря та його прихильників (зго-
дом, перед смертю поета, відбулося примирення Цезаря 
і К.). 

Написав низку епіліїв на міфологічні сюжети — «Коса 
Береніки», «Весілля Пелея й Тетіди», «Аттіс» та інші. 
Однак не епілії прославили К., а його інтимна лірика. 
Ліричні вірші К. написані під враженням його нещасли-
вого кохання до заміжньої сестри народного трибуна Кло-
дія, яку він у своїх віршах називав Лесбією (очевидно, під 
впливом творчості Сапфо, поезії якої він інтерпретував 
латиною). Вірші про кохання сповнені пристрасті й від-
кривають широку гаму почуттів, вони зворушливі за зміс-
том і довершені за формою. У К. багато також поетичних 
творів, присвячених друзям. Усі вони пройняті щирістю, 
теплом, у них чимало гумору й жартів. Свіжість і природ-



284 ність мови, глибина почуттів, ліризм і жартівливий настрій, 
ласкавість і гостра критичність думки поєднуються в одне 
ціле у досконалій мистецькій формі. Твори К. перекла-
дали українською мовою М. Зеров, А. Содомора. 

Щ КВІНТ СМИРНСЬКИЙ (диіпШ8;бл. 400 р. н. е.) - грецький 
W поет зі Смирни (яка вважалася також батьківщиною 
О Гомера), автор обсягової епічної поеми «Постгомерика», 

Р«Ц написаної мовою Гомера, яка оповідає про те, що відбу-
валося після подій, викладених в «Іліаді». Зокрема в 
«Постгомериці» розповідається про нашестя амазонок, 
про смерть Ахілпа і про падіння Трої. Як і Вергілій, К. С. 
використав такі втрачені сьогодні саги епічного циклу, як 
«Мала Іліада», «Ефіопика» й «Падіння Трої». 

КІКЛ (кикХод «замкнене коло») — під епічним кіклом мають 
на увазі спробу систематизувати героїчні епічні поеми, 
здійснену александрійськими вченими у III ст. до н. е. В 
«Іліаді» та «Одіссеї» є згадки про створення й існування 
героїчних поем; до нас дійшли незначні уривки. На під-
ставі думки Арістотеля можна зробити висновок про 
популярність епічних поем серед поетів пізнього часу (V— 
IV ст. до н. е.). 

Александрійські вчені, систематизуючи свідчення про 
героїчний епос, розташували поеми послідовно, відпо-
відно до їхнього змісту. Крім того, поеми розподілили за 
географічними центрами, довкола яких розгорталися зма-
льовувані в них події, створюючи замкнені цикли 
(Троянський К., Фіванський К. тощо). 

Послідовність викладу в героїчних поемах було від-
новлено за кількома джерелами. Одним із таких джерел 
стала «Хрестоматія» Прокла. Слід зазначити, що особистість 
самого Прокла потракгована дослідниками по-різному. 
Деякі джерела згадують граматика Прокла (II ст. н, е.), 
інші — візантійського неоплатоніка Прокла Діадока 
(412—485 pp.). Посилаючись на найдавніших письменників, 
Прокл покликається на Геродота, Арістофана, Платона, 
Арістотеля, а також Аполлодора (11 ст. до н. е.), Діонісія 
Галікарнаського (І ст. до н. е.). Лавсонія (II ст.), Афінея 
(ПІ ст.). Крім цього, Прокл згадує схоластиків ще до по-
силань на Гомера, Софокла, Евріпіда й Арістофана. Крім 
свідчень Прокла, зміст сюжетів епічних поем в уривках 
відновлювали за фондами псевдо-Аполлодорової бібліо-



теки. На послідовність розташування поем проливає світло 285 
також пам'ятка образотворчого мистецтва — дві «Іліон-
ські таблиці» зі сценами з окремих кіклічних поем (почи-
наючи з «Фіваїди»), розташованих у тому ж порядку, що 
й поеми, зазначені в списку. 

Найповніші — Троянський та Фіванський К., до того 
ж, якш,о брати до уваги послідовність змалювання описа-
них у них подій на Іліонських таблицях, Фіванський К. 
передує Троянському. 

Крім цього, до К. — поем наближалися й інші, вже не ŝ 
пов'язані з темою Троянської війни або фіванських похо-
дів: «Тітаномахія» (про війну олімпійських богів із по- § 
всталими проти них тітанами; є підстави стверджувати, 
що поема передує Фіванському К.); «Амазонія» (давня 
оповідь про війну греків з амазонками); «Гераклії» (де- g 
кілька поем про подвиги Геракла; з ними пов'язана поема | 
«Здобуття Ехалії» про похід Геракла проти міста Ехалії на | 
острові Евбея, приписувана Креофілу Самоському, nop. < 
трагедію Софокла «Трахінянки»); «Данаїда» (епос у 
п'ятьсот віршів про долю дочок Даная, nop. трагедію 
Есхіла «Благальниці»); «Фокаіда» (приписують авторство 
Фесторідові, про нього є згадка в біографії Гомера). 

Не було одностайності щодо авторства кіклічних 
поем. Іноді поема могла приписуватися авторові, про 
якого ми не маємо нині певних даних (Стасін, Гегесій, 
Кінефон, Арктін, Евгаммон, Евмел Корінфський). 
Нерідко автором усіх поем вважали Гомера. Арістотель, а 
за ним інші вчені лишили за Гомером тільки «Іліаду» та 
«Одіссею». 

Характерна риса кіклічних поем — розмаїтість змісту, 
розгалуження та взаємодія багатьох сюжетних ліній, схиль-
ність до складних і заплутаних пригод. Нерідко вони по-
вторюють мотиви «Іліади». Усе це певним чином примен-
шує їхнє художнє значення. Про естетичну вартість епіч-
них поем за Проклом судити важко, оскільки він мало 
дбав про поетичний аспект при відтворенні їхнього змісту. 

Поеми стали джерелом для подальшого розвитку 
драми та лірики, а також для образотворчого мистецтва. 
Висловлювалася думка, що епічний К. аж ніяк не є циклом 
поем, це лише цикл легенд, упорядкований філологами. 

«ИНФІЯ» — назва першої збірки віршів Секста Проперція. 
К. — це псевдонім гостії, онуки маловідомого епічного 



286 поета. К. — це перше й єдине кохання, джерело натхнен-
ня Проперція, без неї не народжувалися вірші. Почуття 

^ кохання до світської заміжньої жінки полонило поета. Він 
забуває про земні радош;і; найголовніші для нього теми — 
страждання, гнів, ревнош,і, сподівання смерті. Збірник 

Г!̂ '̂ складено за певним принципом, вірші подаються за 
Л наст()0єм контрасту або утворюють маленькі цикли. 

^ Елегіям Проперція властиві палкість пристрастей, глибо-
" кий пафос, яскраві образи. 

«КІПРІЯ» («Китгтш») — поема з троянського кіклу творів про 
початок Троянської війни, авторство якої приписується 
Гомеру. У «К.» (Кіпрійські пісні) йдеться про те, як мати-
земля Гея звернулася до богів з проханням позбавити її 
надмірної обтяженості людьми. Боги приймають рішення 
розпочати жорстоку війну. 

Далі йде оповідь про весілля Пелея з морською боги-
нею Тетіс. Від шлюбу Пелея й Тетіс народився син Ахілл. 
Його мати, богиня водного простору, захотіла зробити 
сина безсмертним і стала з цією метою обпікати його у 
вогні пекельної річки Стікс, тримаючи дитя рукою за 
п'ятку. Пелей своїм невчасним втручанням зіпсував усю 
справу й Тетіс довелося припинити свої магічні проце-
дури, внаслідок чого в Ахілл а залишилося одне вразливе 
місце — п'ята. Потім ідеться про Паріса, сина троянського 
царя Пріама, який вирішив скористатися обіцянкою 
Афродіти винагородити його, якш,о він віддасть їй яблуко 
з написом «Найвродливішій»; вже далі викладається істо-
рія з викраденням прекрасної Єлени, дружини спартан-
ського царя Менелая. 

Наступні епізоди розповідають про те, як Менелай 
звернувся до Агамемнона, свого брата й відомого воєна-
чальника по допомогу, а також про те, як ахейці збира-
лися у військовий похід на Трою. Перша спроба вияви-
лася невдалою й військові кораблі, відкинуті вітром, 
попливли в інший бік. Другі збори відбувалися в Авліді. 
Агамемнон накликав гнів Артеміди й вона призупинила 
сприятливий вітер, унаслідок чого військо не могло діста-
тися до Трої. Тоді Агамемнон приймає рішення задобрити 
богиню й розвіети її гнів: він обіцяє принести їй у жертву 
свою дочку Іфігенію. Лише після цього греки змогли при-
бути до Трої й розпочати війну. 



Таким чином поема «К.» розповідала про події, які 287 
передували сюжетові «Іліади» Гомера. 

«КІРОПБДІЯ» («Кироитгаїбеїа» «Виховання Кіра») — твір 
Ксенофонта, у якому змальовано життя та смерть Кіра Щ 
Старшого, засновника й правителя Перської держави 
(558—529 pp. до н. е.). Складається з восьми книжок; у 
першій викладені дидактичні роздуми автора про вихо-
вання, інші розділи присвячено безпосередньо діяльності 
царя Кра . 

Змальовуючи, на його думку, ідеальний тип прави- ^ 
теля, Ксенофонт твердить, що такого царя можна вихо- 5 
вати лише в ідеальних умовах. Тут, як і в інших творах, ^ 
спостерігаються виразні тенденційні лаконофільські по-
гляди Ксенофонта, зокрема з питань виховання, переваж- « 
но спрямованого на військову та фізичну підготовку (за ^ 
повної відсутності стимулів розумового та музичного І 
розвитку). < 

На думку філософа, занепад Персії пояснюється сва-
волею щодо традиційного порядку виховання. «К.» прий-
нято вважати політично-моралізаторським романом, де 
майже відсутня дія (увагу найбільше зосереджено на воєн-
них здобутках Кіра), але значну частину змісту присвячено 
бесідам моралістичного характеру. 

Найкращими вважають ті розділи роману, де йдеться 
про дитинство героя. Одним із перших у світовій літерату-
рі Ксенофонт змалював життя дитини. Роман сповнюють 
бесіди та діалоги на етичні теми, причому форма цих бесід 
типово «сократична». Із дійових осіб у романі насамперед 
вирізняється сам Кір та його супротивник — ассирійський 
цар (інші дійові особи практично залишаються поза ува-
гою). Романтичним епізодом у творі є історія полонянки 
Пантеї (Панфеї), що зберегла вірність своєму чоловікові 
Абрадату (сцену їхнього прощання порівнюють із про-
щанням Гектора й Андромахи). Кір повертає Пантею 
чоловікові, за що Абрадат жертвує заради Кіра життям у 
битві з єгиптянами. Вірна Пантея також гине. Цікавою є 
передсмертна розмова Кіра з нащадками, яку кілька разів 
цитує Г. Сковорода. 

КІТАРА, Кіфара (кібара) —- один з найпоширеніших струнних 
щипкових музичних інструментів античної Греції. Корпус 
дерев'яний, плаский, з прямими або фігурними лініями. 

г І 



288 Із боків К. мала дві стійки, зазвичай злегка вигнуті, з 'єд-
нані зверху перекладиною. До корпусу прикріплювалися 
струни, число яких постійно збільшувалося від чотирьох 
(VIII ст. до н. е.) до семи (VII ст. до н. е.), поки не досягло 

фЇЗ 10—12 (V ст. н. е.). Первісно її звучання не мало напів-
^ тонів. Використовувалася К. як сольний або акомпанів-
^ ний співу інструмент. На К. грали стоячи, тримаючи її 

^ перед грудьми, при цьому правою рукою виконувалася 
^ мелодія, а ліва робила ритмічні удари по струнах. К. й ліра 

виникли з чотириструнної формінги, інструменту співа-
ків — виконавців епосу. К. й ліра вважалися інструмен-
тами Аполлона на відміну від авлоса — інструмента Діоніса. 
Спів у супроводі гри на К. мав назву кітародія; спочатку 
так виконувалися епічні поеми, потім — метрично більш 
вільна лірика. 

КЛАВДІАН КЛАВДІЙ (Claudius Claudianus, бл. 370-404 pp. 
н. е.) — один із найславетніших поетів пізнього Риму, 
народився в Александрії, перші свої твори писав фецькою 
мовою. Із них збереглися декілька епіграм та невеликі 
уривки поеми «Гігантомахія» («Гіуаутоцахіа»). Уперше К. 
привернув до себе увагу римської аудиторії «Панегіриком 
Пробіну та Олібрію» («Panegyricus dictus Probino et 
Olybrio»). Згодом він стає придворним поетом імператора 
Гонорія в Медіолані (Мілані), а в 398 році пише епітала-
мій до одруження Гонорія та Марії, дочки відомого рим-
ського полководця Стіліхона, подвиги якого оспівав у 
низці епічних поем: «Консульство Стіліхона» («De соп-
sulatu Stilichonis») у трьох книгах, «Війна з Гільдоном» 
(«De hello Gildonico») та «Війна з готами» («De belle 
Gothico»). Найоригінальнішою з усіх творів К. вважається 
незакінчена міфологічна поема «Викрадення Прозерпіни» 
(«De raptu Рг05ефіпае»). 

КОЛОН (kuIov) — 1) (у метриці) ритмічна одиниця, яка 
складається з двох або більшої кількості віршів; 2) (у ри-
ториці) частина періоду з певною смисловою єдністю або 
коротке самостійне речення. 

КОМЕДІЯ (кшцсрбіа «весела святкова пісня») — вид драми, де 
конфлікт, характери, ситуації та події постають у сміш-
них, кумедних формах. Завдання К. - справити комічне 
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враження на глядачів, викликати сміх, спонукати до кри- 289 
тичного сприйняття зображеної дійсності. 

В історії давньогрецької комедії вирізняють три етапи: * 
Давня комедія (бл. 400 р. до н. е.), Середня комедія (бл. ' ^ ' 
400—320 pp.) й Нова комедія (після 300 p.). 

Витоки давньогрецької комедії слід шукати в обря-
дових процесіях аттичних селян, які розважалися під час 
свят на честь Діоніса піснями та танцями в костюмах і 
масках, супроводжуючи їх жартами й суперечками. Саме 
з цих обрядово-танцювальних процесій виникають обидва 
головні комічні жанри Стародавньої Греції - дорійська ^ 
побутова сценка (мім), яка процвітала в Мегарі та Си- й 
цилії, й аттична хорова пісня, яку було приєднано у V ст. g" 
до н. е. до складу афінських свят на честь Діоніса. Тут "Щ 
комічний танець зливається з мімом, який виконують «й 
професійні комедіанти, а продуктом цього синтезу стає т 
комедія. ц 

Давньоаттична комедія — комедія сатирична, позбав- < 
лена інтриги та психологічної мотивації, переповнена 
еротичними жартами, фольклорною комічною фантасти-
кою (гротескні маски, хор) та гострими натяками й ви-
падами. Головні її представники — Кратін, Евполід та 
Арістофан. Давня комедія складалася з прологу, народу 
(вступна партія хору), агона («змагання» дійових осіб), 
парабаси (вихід хору), епісодія (акторські сценки фарсо-
вого характеру), ексода (відхід хору). 

Середньоаттична комедія, представлена окремими 
фрагментами, головну увагу приділяє пародійно-міфоло-
гічним темам і сюжетам. Зникає парабаса, яка слугувала 
раніше засобом політичної й соціальної критики, внаслі-
док цього хор втрачає своє значення. Крім того, зникають 
брутальні комічні прийоми. Найвідоміші представники 
Середньої комедії — Анаксандрід, Антіфан, Алексід. 

Новоаттична комедія, представниками якої є Меандр, 
Діфіл, Філемон, розвиває реально-побутові стосунки. За-
садничою характеристикою новоаттичної комедії є ство-
рення типових сюжетних схем і персонажів (закоханий 
юнак, гетера, хитрий раб, хвалькуватий воїн тошо). Її 
тематика — «низька», іншими словами, повсякденна, а 
персонажі — звичайні люди, найголовнішою рушійною 
силою дії є розрахунок, метою — гроші. 

Після підкорення Греції Римом відбувається перене-
сення новоаттичної комедії на римський ґрунт. Слідом за 

1 0 Антична література 
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Античний театр. 
Афіни 

с л і п и м наслідуванням фецької К. зі збереженням грець-
ких імен, костюмів та оточення — так званою паліатою 
(від назви грецького плаща — pallium), провідними пред-
ставниками якої були Плавт, Цецілій, Теренцій, у II ст. 
виникає залежна віц неї за формою, але інша за змістом 
комедія тогата (віц назви римського одягу — toga) — 
побутова К., представниками якої були Тітіній, Афраній, 
Атга. 

У І ст. до н. е. К. поступається місцем ателані та міму, 
які краще задовольняли потреби в звичайній розвазі. Із 
падінням Римської імперії традиція античної комедії як 
театрального жанру переривається й лише комедії Терен-
ція вивчаються як зразок латинської мови без огляду на 
їхню драматичну форму. Згодом навіть було забуте саме 
значення терміна «комедія» (Данте назвав свою поему 
«комедією», оскільки вона починається сумно, а закінчу-
ється радісно). 



Усі наслідування римської К. мали книжний характер, 291 
і лише після того, як у 1428 році було знайдено 12 невідо-
мих раніше комедій Плавта, головна увага починає приді- J 
лятися її драматичній сутності. 

КОММОДІАН (Commodianus) — перший християнський поет і̂ ІР 
111—IV ст. н. е., який походив із Сирії. Збереглися два 
його віршованих твори — «Вказівки» («Instructiones») у 
двох книгах, перша з яких присвячена язичникам та юдеям, 
а друга — християнам, та «Апологетична поема проти ^ 
юдеїв та греків» («Carmen apologeticum contra ludaeos et & 
Graecos»), написана гекзаметром. У ній викладені засади g 
християнського вчення та опис кінця світу. 

КОРІННА (KopLvva) — давньогрецька лірична поетеса V ст. ^ 
до н. е. з Танагри, сучасниця Піндара та його учениця. Її Щ 
поеми, написані беотійським діалектом, були фактично р 
інтерпретацією відомих міфів, відомо, наприклад, що вона Щ 
зверталася до сюжету про Оріона, про «Сімох проти Фів», 
про музичне змагання гір Гелікон та Юфарон. Усі твори 
дійшли до нас у невеликих уривках. 

КРАТЕТ (Кратгіс) — давньогрецький комічний поет V ст. до 
н. е. з міста Діонісія, який уперше почав використовувати 
в комедіях міфічні сюжети. Створив сім чи вісім комедій, 
які збереглися в окремих уривках. Серед них «Сусіди» 
( « Г є і т о у є с » ) , «Герої» («"нрса)€д»), «Звірі» («0г|ріа»). 

КРАТЕТ ІЗ МАЛЛИ (Кратне Ма^1согті<;) - давньогрецький 
граматик і філософ II ст. до н. е., родом із Кілікії, голова 
пергамської школи граматиків. У 167 році був посланцем 
у Римі, де активно пропагував власні погляди. К. був 
великим шанувальником Гомера, вважаючи його твори 
правдивими. Найвідоміший твір К. — «Доповнення Іліади 
та Одіссеї» («Діорбсооїс tfjg 'ІХіабої; каї 'Обиооеіа;»). 

КРАТІН (KpaTLyoq, 528—421 pp. до н. е.) — давньогрецький 
комедіограф з Афін, який створив 28 комедій, шо дійшли 
до нас у фрагментах. Наприкінці життя (423 р.) К. здобув 
перемогу над Арістофаном на шорічних змаганнях, пред-
ставивши комедію «Пляшка» (« I IuTiv r iv») . 

КСЕНОФАН КОЛОФОНСЬКИЙ (Неуофауле; бл. 570-480 до 
н. е.) — грецький філософ і поет, представник елейської 



292 філософії, який вітав заснування Колофона й колонізацію 
Елеіі (в Південній Італії). Йому належить оригінальна 

^ форма віршованої сатири — «силла». К. дотримувався 
пантеїстичних поглядів, засуджуючи антропоморфічні 

Щ уявлення про богів. 

й КСЕНОФОН (КСЕНОФОНТ) АФІНСЬКИЙ (Ееуофсоу; бл. 
О 430—355 або 356 pp. до н. е.) — видатний давньогрецький 

письменник та історик; народився в аристократичній сім'ї 
в Афінах; був учнем Сократа. Соціальне походження, 
світогляд К. визначили симпатії філософа до аристокра-
тичної Спарти. 

У 401 р. до н. е. К. наймається на службу до правителя 
(сатрапа) Малої Азії Кіра Молодшого, брата перського 
царя Артаксеркса II; бере участь у поході Кіра проти 
Артаксеркса в складі найманого грецького війська (пере-
важно спартанського). Згодом ця військова кампанія була 
описана в «Анабасісі» («'Avdpaoic»). Після походу К. не 
повернувся до Афін (400 р. до н. е.), а пристав до спартан-
ського царя Агесілая. Під час Коринфської війни між 
Спартою та Персією (395—387 pp.) був учасником битви 
при Коронеї на боці Спарти. Позбавлений за це афін-
ського громадянства, багато років прожив в Еліді (Пело-
поннес). Афіняни повернули йому громадянський статус 
після укладення союзу між Афінами та Спартою. Помер у 
похилому віці в Коринфі. 

Творча спадщина К. охоплює близько 120 творів. До-
сить відомі обсягові праці, зокрема «Анабасіс», «Спогади 
про Сократа» («'Лтто|іУтіцоуеіі|іата Есократоир»), «Грецька іс-
торія» («'ЕЛЯті^іка»), «Кіропедія» («Кирои Паїбеїа») та інші. 
К. приписують також анонімний твір, у якому подана кри-
тика на афінську рабовласницьку демократію з позицій 
аристократа (т. зв. «Політія Псевдо-Ксенофонта»). 

На відміну від творів Геродота й Тукідіда, твори К. 
вкрай тенденційні: він симпатизує монархічному ладові 
Персії, аристократії в Спарті. У той же час його твори — 
цінне джерело для вивчення історії Греції IV ст. до н. е. 
Як літературні взірці «Анабасіс», «Кіропедія», «Грецька 
історія» — майстерна проза, високою є вправність пись-
менника у використанні мови Аттики, її лексичного складу. 

КСЕНОФОН (КСЕНОФОНТ) ЕФЕСЬКИЙ (Ееуофшу, імовір-
но II—III ст. н. е.) — давньогрецький письменник. 



f 

L ' f 

s 

Докладних відомостей про його життя не збереглося, 293 
невідомо чи він дійсно походив з Ефеса. Таке прізвисько 
йому могли дати й після смерті, спираючись на його «Г Cj 
твори, щоб відрізнити К. Е. від його тезок. Справа в тому, 
що його роман, який прославляє культ Ісіди, має назву 
«Ефеські оповідання» («'Ефеоіака»). Дія роману почина-
ється й заверщується в Ефесі, описаному К. Е. На підставі 
більщ ранніх літературних джерел відомо, що К. Е. напи-
сав також твір «Про місто ефесців», можливо, в жанрі 
періегези. я 

К. Е. — автор «Повісті про Габрокома й Антію» ^ 
(можливо, він навіть сховався під псевдонімом, який мав | 
викликати в пам'яті читача ім'я славетного письменника — 
історика Ксенофонта, автора «Кіропедії»). У творі К. Е., 
який був зарахований згодом до зразків античного «лю-
бовного роману», послідовно витримано канон побудови 
сюжету: краса юнака Габрокома й дівчини Антії пробуд- g 
жує в них глибоке почуття; воно піддається випробову- < 
ванню під час розлуки, яку їм приготував мстивий бог 
Ерос. 

Серія пригод складається з обов'язкових ситуацій: 
полон у піратів і розбійників, рабство, знущання, гадана 
смерть, аварія корабля, зазіхання на вірність закоханих і, 
нарешті, їхнє щасливе возз'єднання. Фольклорно-міфо-
логічною основою цієї схеми є «біографія» божества пло-
дючості, яка відтворює сезонний колообіг у природі. 

Атмосфера кохання так захопила автора, що він гото-
вий показати рабовласницький світ на порозі занепаду як 
соціальну ідилію, де раби люблять своїх господарів, а 
можновладці, ба навіть злодії, сумлінні й справедливі. 
Можливо, що в культі кохання автор убачав щлях пере-
борення антагоністичних суспільних суперечностей його 
доби. 

Ідейний пафос твору спрямований на оспівування 
моральної стійкості людини, воскресіння віри в її сили, 
вбитої в ситуації загальної апатії та деморалізації грець-
кого поліса, коли завойовницька політика тягла за собою 
знецінення особи і втрату її громадянських рис. Версія, 
яка дійшла до нас, є, очевидно, скороченим варіантом 
твору й адресована широкому загалові читачів. 



^ ^ ЛАБЕРІИ (Laberius) (бл. 106—43 до н. е.) — автор мімів, який 
^ походив зі стану римських вершників. Із великої кількості 
W створених ним мімів збереглися лише окремі фрагменти 

^ та 43 назви творів. Усі вони обігрували події політичного 
^ життя й містили випади проти панівної верхівки. 

ЛІВІЙ АНДРОНІК (Livius Andronicus, Lucius; бл. 280— 
207 pp. до н. е.) — за походженням грек. Прибув у Рим із 
Тарента після взяття його рідного міста. За професією 
вчитель, він для занять переклав латинською мовою 
сатурновим віршем «Одіссею». Праця Л. А. була першим 
художнім перекладом у європейській літературі. «Одіссея» 
Л. А. набула суто римського звучання; вона позначена 
численними, притаманними римському урочистому стилю 
лексичними та граматичними архаїзмами й типово рим-
ськими формулами. Цей принцип вільного перекладу був 
сприйнятий також іншими римськими перекладачами, 
їхнім завданням було не відтворення оригіналу з усіма 
його історичними особливостями, а пристосування його 
до культурних потреб Риму, збагачення власної літератури 
за допомогою чужої. Такий переклад розцінювався як 
самостійна літературна творчість. Із 240 р. Л. А. працює 
для римської сцени, перекладаючи грецькі трагедії та 
комедії. Особливо охоче добирав Л. А. сюжети з Троян-
ського кіклу, міфологічно пов'язаного з Римом. В основу 
своїх трагедій він клав також твори великих аттичних 
драматургів, наприклад «Аякса» Софокла. Римська драма, 
як і грецька, складалася завжди у віршах. Але специфічна 
особливість давньогрецької трагедії, хор, не була успад-
кована Римом. 

ЛІВІЙ TIT (Livius Titus; 59 p. до н. е. — 17 p. н. е.) - рим-
ський історик. Народився в Патавії, у Цізальпінській Гал-
лії, яка славилася своїми республіканськими традиціями, 
мешкав у Римі. Протягом 40 років працював над твором 
під назвою «Історія Риму від заснування міста» («АЬ urba 
condita»). У ньому він виклав події від прибуття Енея до 
Італії до 9 р. до н. е., тобто, до сучасних авторові подій. З 
142 книг збереглася тільки четверта частина, про зміст 



інших дають уявлення створені ще в давнину короткі 295 
виклади їх. У тих книгах, які збереглися, події доведено до 
перемоги римлян над Македонією (167 р. до н.е). За своїм ^ -
жанром праця Л. Т. — аннали, тобто виклад подій за . 
роками, причому історія давнього періоду подається кон- . , 
спективно, а ближчі авторові події викладаються деталь- IV 
ніше. Мета Л. Т. — увічнити подвиги найпершого, на його 
думку, на землі народу, яку він успішно реалізував. Проте 
Л. Т., вбачаючи в історії «наставницю життя», хоче на 
прикладі римлян показати, як добрі моральні засади народу 
сприяли піднесенню держави та як зіпсутість призвела до ^ 
її кризи. Л. Т. швидше оповідач, ніж дослідник, проте й § 
досьогодні його праця залишається важливим джерелом із « 
історії римської республіки. Л. Т. мав величезну популяр-
ність як у давнину, так і в нову добу, головним чином g 
через патріотичні настрої й майстерність описів — наоч- ? 
ність змалювання вчинків дійових осіб, створення яскра- | 
вих героїчних характерів, емоційність, тошо. < 

ЛІРИКА (Хира — музичний інструмент) — літературні твори, 
в яких головним є вираження емоційних почуттів, а не 
зображення подій, на відміну від епосу та драми. Самі ж 
стародавні греки термінами «лірична» (від А.ира «ліра») й 
«мелічна» (від цеХос «пісня») позначали віршовані твори, 
які виконувалися під акомпанемент струнного музичного 
інструменту, а ліричним поетом називали в Греції будь-
кого, хто писав свої твори не гекзаметром. Своїм поход-
женням Л. зобов'язана народній пісні, яка виникла під 
час роботи, полегшуючи її й організовуючи. Першим лірич-
ним поетом греки вважали Орфея, який міг зачаровувати 
звірів і пересувати дерева та скелі грою на лірі. 

Усіх грецьких ліриків залежно від віршованого розміру 
поділяють на елегіків, ямбографів, меліків і виконавців 
урочистої лірики, яка посідає особливе місце, оскільки 
оспівує не особисті думки та почуття поета, а явища, що 
стосуються багатьох людей. Для її виконання потрібен був 
хор. Найвідоміший жанр урочистої лірики — дифірамб, 
гімн богові Діонісу. Його винахідником греки вважали 
Аріона. Іншим відомим представником урочистого жанру 
лірики, який прославився епінікіями, піснями на честь 
переможців у Олімпійських іграх, є Сімонід. Епінікіями 
прославився й інший великий грецький поет — Піндар. На 
острові Лесбос, куди, за легендою, припливли ліра та 



296 голова Орфея, мелічна поезія мала яскраве особистісне 
забарвлення, а особливого поширення набула сольна 
лірика, призначена для одного голосу. Найвідомішими 
представниками сольної лірики є Алкей, відомий як оспі-

^ вувач політичної боротьби, та Сапфо, центральним моти-
вом творчості якої було кохання. Серед поетів-елегіків 

М особливої згадки заслуговує Тіртей, який своїми елегіями 
® розпалював мужність у душах воїнів і викликав рішучість 

Р н у бою. Співцем любові та вина називали Анакреона, най-
відомішого грецького поета європейської літератури, твори 
якого найбільше зазнали наслідування. 

Проте з V ст. до н. е. починається занепад ліричної 
поезії, викликаний,розквітом драми. Лише в добу еллініз-
му лірика знову почала відігравати значну роль у літера-
турі. З'явилися численні епіграми, елегії, гімни і ямби 
(Філіт, Каллімах, Гермесіанакс, Асклепіад Самоський, 
Леонід Тарентський). Александрійські філологи уклали 
канон ліричних поетів. До нього були внесені відповідно 
до числа муз (9) Сапфо, Алкей, Анакреонт, Алкман, 
Стесіхор, Івік, Сімонід, Піндар, Вакхілід. Розвиток жанру 
ліричної поезії в римській літературі відбувався за грець-
кими зразками. Представником хорової лірики є Лівій 
Андронік, а жанр епіграми розвивав Енній. Першим рим-
ським поетом, який виражав у своїх віршах особисте став-
лення до навколишнього світу, був Катулл. Оди Горація 
написані віршованим розміром, який нагадує метри Сап-
фо й Алкея. 

«ЛІСІСТРАТА» (Лиоютратті «та, шо знищує походи») — 
комедія Арістофана. Ім'я головної героїні багатозначне. З 
її ініціативи жінки двох грецьких держав, які воюють між 
собою, організовують специфічний жіночий «страйк» і в 
такий спосіб домагаються встановлення миру. Цікавий 
сюжет, поєднання серйозної фабули з дуже пікантними 
діалогами спричинили багато наслідувань. Пізніше цей 
сюжет використали Ф. Шуберт («Хатня війна», 1823) та 
інші драматурги. 

«ЛИСТИ ШІІНІЯ молодшого» - важлива пам'ятка літе-
ратурної діяльності Плінія Молодшого. «Л.», з яких збе-
реглося десять епістолярних послань, ретельно стилізова-
ні, дають уявлення про матеріальний і духовний бік життя, 
головним чином привілейованого римського суспільства 



часів Траяна (спосіб життя, право, освіта й виховання, 297 
літературне життя, риторика, опис вілл тощо). На відміну 
від Сенеки, ці листи датовано й присвячено якій-небудь ^ 
окремій темі. Вони не були розраховані на відповідь і 
тому не створюють якогось тематичного цілого, якщо 
тільки не брати до уваги відтворення літературного сере- ^ Ц ' . -
довища та його інтересів у добу Ювенала і Таціта. Цікаві | ї ' ' 
персонажі, про яких писав Пліній, але не менш цікавий і 
сам автор листів: освічений, добрий, щедрий, поборник 
дружби, поблажливий до людей і до їхніх слабкостей, « 
який конкретними справами доводив свою людяність сто- р, 
совно рабів і вільновідпущених. Усвідомлюючи швидко- § 
плинність часу («якою нетривкою є людина, яке урізане, g 
яке коротке є найдовше людське життя!»), Пліній зали-
шався оптимістом, утверджуючи безсмертя людської актив- g 
пості: «нам відмовлено у довгому житті, тож залишмо по g 
собі праці, які доведуть, що ми жили!». Книга десята g 
містить листи Плінія до Траяна, які вони писали один < 
одному за часів намісництва Траяна. Це листування ~ 
важливий історичний документ («Листи про поводження 
з християнами», № 96, 97). 

ЛОГОГРАФИ (Хбуо; «слово, оповідання», ур^фш «пишу»). У 
Давній Греції: 1) письменники, які складали промови для 
виступів у суді представників сторін, що позивалися 
(такими промовами уславився ЛісШУ, 2) перші історики; 
від XIX ст. термін вживається для визначення авторів VI— 
V ст., які просто й невибагливо записували в прозовій 
формі легенди й оповіді про виникнення міст і народів, 
подавали при цьому багато цікавих відомостей про звичаї 
та мораль різних народів, наводили відомості географіч-
ного характеру. їхні записи склали основу для справжньої 
історії, яка починається з Геродота. Найвідоміші Геллінік 
із Мітілени та Гекатей із Мілета. Із творів логографів 
збереглися тільки уривки. 

ЛОНГ (Абууос,; бл. 200 н. е.) — грецький письменник. Автор 
відомого роману «Дафніс і Хлоя» («Поіцеуїка x(Sv ката 
Дафуїу каї ХЯотіу») в 4-х книгах про життя юних героїв 
серед пастухів, про зародження їхнього кохання й про 
перешкоди на шляху до їхнього шлюбу. Хоча в романі 
присутні певні елементи, характерні для античного роману 
(пірати, викрадення, віднайдення дітей багатими бать-



298 ками), проте цей твір стоїть осторонь серед творів цього 
жанру. Головними героями є не діти значних родин, а 

^ представники знедолених верств населення. Найбільше 
цікавить Л. виникнення й розвиток взаємного почуття й 
зміни в психології героїв. Дафніс і Хлоя, історія яких 

^ відбувається на тлі чудових краєвидів, невіддільні від 
М природи, чисті й наївні. Всі ці риси дають підставу нази-

^ вати роман Л. романом-ідилією або буколічним романом. 
Р н Написаний він ритмізованою, а подекуди й римованою 

прозою. Твір Л., позначений психологізмом і виразним 
змалюванням дійових осіб, справив великий вплив на 
літературу, особливо на пасторальну поезію, й на інші 
царини мистецтва. 

ЛУКАН МАРК АННЕЙ (Lucanus Marcus Annaeus; 39— 
65 pp.) — римський поет, представник епічного жанру. 
Народився в Іспанії, був племінником Сенеки И, поділяв 
його стоїчні переконання. Після того як було викрито 
змову Пізона, Л. потрапив у немилість до Нерона й за 
його наказом змушений був перерізати собі вени. До нас 
дійшла епічна поема Л. «Фарсалії, або Про громадянську 
війну» («Pharsalia») в десяти книгах, присвячена боротьбі 
Цезаря з Помпеєм. В очах республіканця Л. Помпей постає 
героєм, а Цезар — кривавим тираном. Л. значно оновив 
епічну традицію: сюжет узято з сучасного авторові життя, 
олімпійські боги не є дійовою силою, автор відмовився від 
епічного відсторонення поета й постійно коментує події. 
Провідна думка поеми — ідеальний Рим минулого гине 
через громадянську війну. В Античності поему вивчали в 
школі. Л. захоплювався Данте: разом із Гомером, Горацієм 
й Овідієм Данте вітає Л. й Вергілія у Лімбі перед першим 
колом пекла, де Данте розмістив доброчесних нехристиян 
і немовлят, які померли нехрещеними. у наступні 
століття особливою увагою творчість Л. користувалася в 
добу буржуазних революцій. На шаблях національної 
гвардії французької революції було викарбувано слова Л.: 
«Мечі дано для того, ш,об ніхто не був рабом». Для Шеллі 
Л. був мучеником, який поліг за республіканські ідеали, й 
в одному з ранніх листів він характеризує його як 
«геніального попередника Шекспіра». 

ЛУКІАН (AouKiavoi;; бл. 117 — бл. 190 pp.) — грецький пись-
менник-сатирик. Народився у місті Самосаті, розташова-



ному на березі Євфрату, вивчав філософію в Афінах і 299 
згодом багато подорожував і виступав публічно. Розчару-
вавшися в риторській, а потім і у філософській діяльності, 
Л. звернувся до сатиричної творчості. Використавши здо- f ̂  -) 
бутки сократівського діалогу, старої та нової комедії 
(Лрістофан і Менандр), Л. на цій основі створив власний 
сатиричний жанр, який згодом назвали «лукіанівським 
діалогом». Він уміло використав платонівський діалог і 
Менніпову сатиру для критики всіх сфер тогочасної дійс-
ності. Поряд з антирелігійною сатирою («Розмови богів», 
«Зевс-трагік», «Александр, або Лжепророк», «Про смерть ^ 
Перегріна»), Л. писав твори, спрямовані проти філософів § 
(«Продаж життів», «Розмови в царстві мертвих») і літера- ^ 
торів («Учитель красномовства», «Псевдовчений», «Як слід 'Щ 
писати історію»). У деяких своїх діалогах («Діалоги богів», g 
«Діалоги гетер», «Діалоги в царстві мертвих») Л. піддає | 
сумніву загальноприйняті уявлення про життя душі після g 
фізичної смерті, в інших — критикує християнський < 
фанатизм. Цю критику, яку відкидали багато апологетів 
християнства, цінували Еразм Ротгердамський і Томас 
Мор. Л. написав також пародію на утопічну й фантастич-
ну белетристику «Правдива історія». Творчість Л. справила 
величезний вплив на літературу Візантії, сатиру доби 
Відродження, на творчість Рабле та Свіфта. «Істинні істо-
рії» Л. — його пародія на неймовірні оповідання мандрів-
ників — стала праобразом «Мандрів Гулівера». Своєю 
репутацією богохульника Л. зобов'язаний образу, ство-
ренному Шеллі. 

ЛУКРЕЦІЙ КАР (Titus Lucretius Cams; бл. 96—55 pp. до н. е.) — 
відомий римський філософ і поет, учень грецьхого 
філософа-матеріаліста Епікура. Детальних відомостей про 
жлття Л. ми не маємо. 

У поемі «Про природу речей» («De rerum natura»), яка 
складається^з шести книжок, Л. робить спробу викласти 
суть епікурівсБКого вчення, щоб позбавити людину страху 
перед смертю та карою богів. За свідченням римського 
письменника Ієроніма (348—420 pp.), поема Л. була від-
редагована Ціцероном (Марком Тулієм або його братом 
Квінтом). 

Темою поеми є розкриття законів природи під кутом 
зору матеріалістичної атомістики. У перших трьох книж-
ках, викладаючи в художній формі вчення Епікура, Л. 



300 порушує питання щодо первісного засновку всіх речей. 
Виходячи із засадничих тез Демокріта й Епікура, Л. твер-

^ дить, що довколишній світ існує поза свідомістю людини; 
ніщо не може виникнути з нічого й перетворитися на 

J 4 ніщо. При цьому Л. створює атомну термінологію, жодного 
разу не вживаючи слово «атом». Термінологія Л. ґрунту-

єм ється на таких поняттях, як «первісні тіла», «первні речей» 
(primordia rerum), «первісні елементи» тощо. Будучи «не-

Р н видимими первнями», «прихованими речами», ці primor-
dia rerum є надзвичайно міцними та щільними. Природа 
складається з цих найпростіших тіл і порожнього безмеж-
ного простору, в якому вони рухаються в різних напрям-
ках. Цей рух є вічний, і саме завдяки йому природа може 
існувати й розвиватися. 

Поема розпочинається поетичним зверненням до бо-
гині любові Венери (Л. вона уявляється розлитою в природі 
животворною силою) з проханням вплинути на бога війни 
Марса, аби той припинив будь-яке кровопролиття на 
землі та встановив мир між римлянами, змученими сму-
гою громадянських воєн. Далі прославляється Епікур, що 
першим, за словами Л., наважився розкрити таємницю 
первнів природи. 

Друга книга присвячена розвиткові теорії руху атомів, 
завдяки якому створюються різноманітні світи, здатні 
народжуватися й помирати подібно до рослин і тварин. 

Третя книга викладає погляди Л. на людину. У людині 
є дух (animus) і душа (anima). Будучи тілесними, вони 
складаються з найдрібніших і найтонших атомів круглої 
форми. Дух ототожнюється з розумом; він зосереджений 
у серці, керує життям людини і є настільки ж необхідний 
для людини, як і будь-яка частина людського організму. 
Душа розлита в усьому тілі й становить єдине ціле з духом. 
Розділити дух і душу означає знищити їх обох. Оскільки 
дух і душа є смертними за своєю природою, то немає 
жодних підстав боятися смерті. 

Четверта книга розкриває суть теорії пізнання, яка 
базується на чуттєвому сприйнятті вражень. Враження 
можливі завдяки тому, що від поверхонь речей відокрем-
люються їхні образи (simulacra) та впливають на наші 
відчуття. Останнім серед віцчутгів є зір, завдяки якому ми 
бачимо реальні речі. 

П'ята книга присвячена викладові поглядів Л. на 
довколишній світ і розвиток людської цивілізації. Люд-



ство неухильно вдосконалюється, що випливає не з волі ЗОЇ 
окремого правителя, а з неминучого розвитку здібностей і 
потреб людей. / ^ 

Шоста книга подає матеріалістичний опис метеороло- - "f 
гічних і атмосферних явищ, намагається пояснити при-
чини хвороб. Завершується поема описом страшної по-
шесті в Афінах на початку Пелопоннеської війни (431— 
404 pp. до н. е.). 

Поема Л. є своєрідним переплетенням і злиттям науки 
та мистецтва слова. Л. подав латиною тези грецьких філо- ^ 
софських учень, у дохідливій формі розтлумачив складні ^ 
філософські істини, трансформ^ав філософську прозу в 5 
поезію. Для кращої наочності описуваних явищ поет g 
вдається до розгорнутих аналогій, перифраз, епітетів, 'Щ 
ретельно підібраних архаїзмів. Окремі частини поеми « 
можна розглядати як твори різних жанрів: гімну, малого g 
епосу, трагедії, побутової комедії, сатири тощо. Поема Л. | 
справила великий вплив на Вергілія, Горація, Овідія, діячів < 
доби Відродження та Нових часів. Український переклад 
поеми був здійснений А. Содоморою. 

ЛУЦІЛІЙ ГАЙ (Lucilius Gaius; бл. 180—102 pp. до н. е.) -
римський поет, автор понад тридцяти «Сатур» («Saturae») — 
сатиричних віршів, написаних гекзаметром, які збереглися 
у фрагментах. Л. критикував негативні сторони суспільно-
політичного життя Риму, тодішню мораль і зажерливість 
рабовласників, забобони. Поезія Л. Г. містить і певні 
автобіографічні моменти (поїздка до Сицилії, літературні 
дискусії, ставлення до шлюбу та ін.). Мова Л. Г. намага-
ється відтворити живе мовлення римлян, уникаючи форм 
високого стилю. Творчість Л. Г. справила значний вплив 
на Горація та пізніших римських поетів-сатириків. 

«ЛЮБОВНІ ЕЛЕГІЇ» («Amores») — поетична збірка Овідія, 
вершина римської літературної еротики. У «Любовних еле-
гіях» Овідій оспівує свою любов до жінки, яку він називає 
Корінною, за ім'ям беотійської поетеси V ст. до н. е. 
Найімовірніше, це умовно-поетичний образ. Тематика 
цих елегій — опис різноманітних любовних переживань і 
пригод. Тільки два вірші не пов'язані з темою кохання: 
елегія на смерть Тібулла (З, 9) й опис свята на честь Юно-
ни (З, 13). У низці елегій містяться декларації поета про 
перевагу ліричної поезії над епічною 9 (1, 15; 2, 18) та 



302 його особисту любов до життя, поціновування вірного 
кохання (1, 9; 2, 9). Збірка Овідія — не просто авто-
біографічна історія, яку поет розповідає у циклі віршів за 
традицією, що склалася в римській поезії, це вже справж-
ній любовний роман в александрійському дусі. В Овідія 

^ традиційні мотиви елліністичної епіграми набувають 
Л нового розкриття (звернення до зачинених дверей коханої, 
® опис мук нерозділеного кохання, вболівання через невір-

NH ність подруги тощо). На противагу своїм римським попе-
редникам Лукрецієві, Вергілієві, Горацієві, Овідій вибирає 
для своєї дидактичної поезії не гекзаметр, а елегійний 
дистих, який биіьше відповідає змістовому матеріалу збірки. 
Любовна елегія стає об'єктивізацією можливих ситуацій, 
змальованих віртуозно й максимально повно, але з праг-
ненням урізноманітнити їх. Концепція кохання Овідія та 
сама, що й в александрійській епіграмі. Кохання — це не 
пристрасть, а гра, найвищий сенс життя й авантюрна при-
года легковажного марнотратника життя, який усе бере на 
кпини. Створюючи абстрактний образ коханої, викорис-
товуючи літературні мотиви й ситуації, поет прагне відійти 
від реальної дійсності у світ вигадки й фантазії. Слава 
поета й коханця для нього вища від слави військової й 
політичної. У «Л. е.» йдеться не про справжнє почуття, а 
про його літературне вираження. Яскравість, життєвість 
сцен і описів досягається переважно завдяки стилістичній 
майстерності поета. У цьому творі поет найповніще виражає 
своє естетичне кредо — «мистецтво заради мистецтва» або 
навіть «гра заради гри». Любовні пригоди, про які розповідає 
поет, це плід його фантазії, але описана ним мораль 
римського світу цілком відповідає тогочасній дійсності. 

МАНІЛІЙ МАРК (Manilius Marcus) Гай — римський учений, 
поет (помер за правління імператора Тіберія), автор 
наукової поеми «Астрономіка» (5 книжок), яка відбиває 
фаталістичне світосприйняття 1 ст. н. е., характерне для 
часів абсолютної імператорської влади. Цікаве тверджен-
ня М. про сферичну форму Землі та нескінченність Все-



світу. На думку М., природою, суспільством і особою 303 
керує доля — фатум. Завдяки розумові людина здатна 
пізнати долю, але не змінити її. Для цього вона зверта- і 
ється до астрології, яка допомагає збагнути одвічні прин- ' ^ 
ципи, що керують світом, рухом зірок та їхнім впливом на 
людей. М. майстерно описує космічний лад, однак досяг-
нути в цьому рівня Лукреція, який був для нього взірцем, 
йому не вдається. t ' 

і" 

«МАРПТ» — давня аттична пародія на давньогрецький героїч-
ний епос, написана десь на початку VII ст. Пародія — це 
пісня навиворіт, переробка на смішний копил, один із 
жанрів фольклору й літератури, власне, гумористичний чи 
сатиричний твір, у якому імітується творча манера пись-
менника задля її висміювання. Арістотель помилково при- ^ 
писував поему Гомерові. Із цього твору до наших часів | 
дійшло шість віршованих уривків, на підставі яких можна g 
скласти уявлення про її зміст. Тут розповідається про < 
зустріч аеда з Маргітом, героєм твору, яка відбувається в 
Колофоні. Маргіт — тип героя, який багато дечого знає, 
багато вміє, але все робить дуже погано. Він уміє, напри-
клад, порахувати до п'яти, але не може дати відповідь на 
елементарне запитання матері, чий же він син: її чи бать-
ків? У цьому творі висміюється сама сутність героїчного 
епосу, де в центрі уваги були хоробрі, мужні, кмітливі й 
чесні герої. 

МАРЦІАЛ МАРК ВАЛЕРІЙ (Martialis Marcus Valerius; бл. 
40 — бл. 104 pp.) — поет-класик римської епіграми, автор 
п'ятнадцяти збірок. Народився в tcnanu, з 64 р. жив у Римі, 
а наприкінці життя повернувся на батьківщину. Творчий 
доробок М. складається з традиційних епіграм (надгроб-
них написів), присвят, застольних виступів, але переважа-
ють у ньому дошкульні й дотепні твори, що фіксують вади 
людей: невігластво, лицемірство, скупість, марнотратство, 
моральну розбещеність, інколи фізичні особливості. Кри-
тика стосується не тільки окремих осіб, а й соціальних 
груп (акторів, лікарів, філософів, цирульників, прав-
ників), проте автор, зберігаючи такт, не розкриває імен 
своїх персонажів. Завдяки витонченій мові й несподіва-
ним кінцівкам М. став видатним майстром свого жанру й 
був дуже популярний. М. справив значний вплив на мис-
тецтво епіграми доби Відродження. 



304 МАРЦІАН КАПЕЛЛА (Martianus Felix Capella; приб. 1-а пол. 
V ст. н. е.) — римський юрист і письменник, народився 
на території Карфагену. Його дев'ятитомний твір «De пар-
tis PhHologie et Mercurii» («Весілля Філології й Меркурія») — 
енциклопедія семи «вільних мистецтв» (Artes liberales), 
подана в алегоричних образах юних наречених. Незважа-

W ючи на те, що цей твір написаний на стику поезії та прози 
^ й був створений на основі чужих книг, він справив знач-
^ ний вплив на середньовічну літературу. Його алегоричні 

образи знайшли відбиток в образотворчому мистецтві й 
поезії. 

«МЕДЕЯ» (Мі^беїа) — віршована трагедія Евріпіда, написана 
431 р. до н. е. Із пролога п'єси стає відомо, шо Медею 
підступно зрадив їі чоловік Ясон\ після того, як вони при-
були до корінфського царя Креона, Ясон покинув Медею, 
хоча під час походу аргонавтів вона допомогла йому 
здобути золоте руно й змушена була залишити батьків-
щину. Але в Коринфі Ясон вирішив одружитися з дочкою 
царя Креусою (Главкою). Медея виношує план помсти. 
Придворний приносить повідомлення, що Медею взагалі 
збираються вигнати з царського двору. Тоді Медея, звер-
таючися до хору жінок із Коринфу, відкриває свій план 
помсти, вона не буде покірно терпіти зраду Ясона. Коли 
Креон пояснює їй, що їй краще покинути Коринф, Медея 
близька до того, щоб звести зі світу дочку царя разом із 
Ясоном. Згодом вона вносить у свій план зміни: хай Ясон 
залишається жити, натомість вона вб'є власних дітей від 
нього, щоб припинився рід Ясона, щоб завдати йому 
найбільшого болю. Спочатку відбувається її сварка з чоло-
віком, під час якої Ясон марно намагається виправдатися, 
мотивуючи своє рішення взяти новий шлюб тим, що в 
такий спосіб начебто можна буде поліпшити долю дітей 
утікачки. Медея стримує себе й нічим не виказує свого 
обурення й гніву, адже афінський цар Авгей пообіцяв, що 
надасть їй прихисток. Медея посилає через своїх дітей 
подарунок для Креуси — отруєну весільну сукню. Гинуть 
не лише Главка, а й Креон, який намагався її врятувати. 
Потім Медея вбиває своїх дітей після страшної внутріш-
ньої боротьби й тікає від помсти Ясона: на його очах вона 
покидає Коринф на колісниці дракона, яку їй прислав 
дідусь Геліос. 



у цій трагедії^вражає насамперед виразно змальований 305 
образТЯедЖ, розкриття її характеру. Мотив убйвстз'а""дітЄй, 
відсутній 7давнь6грецькому"ш$і7надає~гл ^ ' 
му "сюжетові. Постать покіінутЬї дружини й убйвіїґ влас-
них" дітей спонук^а поетів і митців пізніших часів* до 
створення численних перердблк.^ 

і: І, «МЕДЕЯ» (Мі^беїа, Medea) — віршована трагедія Сенеки на 
п'ять дій, написана бл. 55 р. н. е. Перейнявши тему від 
Евріпіда й перебуваючи під впливом незбереженої, на 
жаль, Овідгєвої трагедії «Медея», Сенека мав перед собою 
іншу мету. Його Медея — це приклад згубної дії пристрасті 
гніву та кохання, яка розриває душу героїні. У цій трагедії 
наочно розкривається стоїчна теорія афектів. Відповідно 'Щ 
до цього, Сенека вилучив одну з центральних сцен у п'єсі g 
Евріпіда — зустріч Медеї з царем Креоном — і тому його f 
Медея не є злочинницею, яка зважено готує свою втечу. S 
Натомість у трагедії Сенеки значне місце займає сцена, < 
яка відтворює підготовку страшного прокляття чародійки; 
Медея варить на відьмацькій кухні отруту для своїх 
ворогів, які всі змальовані негативно, й тому в Медеї 
немає жодного гідного суперника. До Сенеки читачі мали 
певне уявлення про образ Медеї, яка сформувалася на 
підставі трагедії Евріпіда, тому героїня, коли її нянька, 
заклинаючи її припинити своє чаклування, звертається до 
неї на ім'я, змушена перепитати в неї: «Чи я Медея? Так, 
я хочу стати Медеєю». У вступному монолозі, який нагадує 
увертюру, містяться натяки на майбутню катастрофу, але 
збагнути їх спроможний тільки ознайомлений читач. Поет 
подає образ Медеї у двох площинах, одна — це традицій-
не уявлення про Медею, друга подає реальний образ 
героїні, який перебуває в розвитку. Заключна сцена траге-
дії Сенеки перевершує в емоційному плані кінцівку твору 
Евріпіда: Медея вбиває дітей просто на сцені. Трагедії з 
використанням цього сюжету, створені у XVII ст., напри-
клад П'єра Корнеля (1635), написані під помітним впливом 
твору Сенеки. 

МЕЛЕАГР ГАДАРСЬКИЙ (МєА.баурос; бл. 140 - 70 pp. до 
н. е.) — грецький поет і філософ-кінік, автор сатир, які 
не збереглися. Народився в Сирії. Збереглося близько 1 ЗО 
епіграм М., головним змістом яких є кохання. Вишука-
ність мови й стильові особливості епіграм М. зближують 



306 його з поетами александрійської школи. Під старість він 
оселився на острові Кос і уклав збірку епіграм давньо-

^ грецьких поетів з творів найдавніших авторів і своїх 
сучасників. Ця збірка, яку він назвав «Вінок» («Stephanos»), 

^ була першою антологією в історії грецької літератури, 
д Згодом вона увійшла до «Палатинської антології». 
т 

МЕЛІКА (цеЯос) — давньогрецьке поняття поезії, до якого 
входили твори, що виконувались у супроводі струнного 
інструмента — кітари чи формінги. Розрізняли сольну 
(монодійну) лірику, яка звучала в порівняно вузькому 
колі учасників культового об'єднання (Сапфо, Алкей, 
Анакреонт) або ж хорову, що призначалася для загально-
народних свят на честь якогось бога чи переможця спор-
тивних ігор (Алкман, Піндар, Вакхілід). Особливе місце 
займали в М. розповіді на міфологічні теми {Стесіхор). 

МЕНАВДР (Мбуауброс; бл. 342 р. н. е. в Кефісії (Аттика), 
пом. між 293 і 290 р. до н. е. у Піреї) — давньогрецький 
комедіограф, найвідоміший представник нової аттичної 
комедії. М. створив понад 100 комедій, але до середини 
XX ст. були відомі тільки окремі фрагменти їх. Єдина 
цілковито збережена на папірусному сувої комедія 
«Dyskolos» («Відлюдник») уперше поставлена 316 року н. е. 
(надрукована 1959). Тепер, завдяки папірусним знахідкам, 
відомі кілька комедій, які збереглися майже без пропус-
ків: «Відлюдник», «Саміянка», «Відрізана коса», «Третей-
ський суд». Сюжети комедій М. типові для нової комедії. 
Найсильнішою стороною творчості М. є змалювання 
характерів, які більшою мірою, ніж інтрига, є пружиною 
дії. М. притаманні також співчуття до ображених і по-
блажливість до тих, хто помиляється. Творчість М. мала 
успіх і в грецької, й у римської публіки, про що свідчить 
захоплений вигук Плутарха: «Заради кого вважає за по-
трібне ходити до театру освічена людина, якщо не заради 
М.?». Творчість М. справила вплив на римську комедію, а 
через неї й на всю європейську. Зміст деяких п'єс М. 
відомий за творчістю римських комедіографів Плавта і 
Теренція. П 'єси М. являють собою певного роду «міщан-
ську комедію». Поет під впливом Евріпіда привносить 
трагедійні мотиви й змальовує повсякденний побут афі-
нян, розмірений плин якого несподівано перебивають 
випадковість чи незвичайна подія. М. був послідовником 



Теофраста й уважно спостерігав за поведінкою людей, 307 
поблажливо ставився до людських вад і слабкостей. Він 
наділяв яскравими індивідуальними рисами традиційні 
маски новоаттичної комедії (воїни, гетери). На відміну від ' 
представників староаттичної комедії, в п'єсах М. не від- щ і 
бито політичні події епохи, зате дане соціальне життя з 
його конфліктами. Серед персонажів є й раби. Творчому 
розвиткові М. притаманний перехід від грубуватої нату-
ралістичності й примітивної розваги до дотепних сюжетів 
і витонченого гумору, його комедії позначені багатством 
мовних засобів і вишуканим стилем. Створені М. образи ^ 
згодом широко використали римські автори. Саме і 
завдяки їхньому посередництву творчість М. вплинула на Р 
драматургів наступних поколінь. 

М Е Н Ш І Ї (Mevmiroi;) — давньогрецький філософ-кінік і | 
письменник-сатирик III ст. до н. е. з сирійської Гадари. Ц 
Винахідник своєрідного жанру античної літератури, який < 
дістав назву «Меніппова сатира». Від творів М. лишилися 
самі заголовки, у творах Лукіана та Варрона збереглося 
близько 600 фрагментів. 

МЕНІППОВА САТИРА — жанр античної літератури, виник-
нення якого пов'язують із творчістю філософа-кініка 
Меніппа. М. с. є змішаним віршовано-прозаїчним діало-
гом із філософсько-сатиричним змістом, де автор сам 
себе перебиває, ставить запитання, відволікається, розпо-
відає притчі, тлумачить міфи, читає вірші й взагалі ніби 
навмисно намагається заплутати свій викла;^ головною 
метою якого є філософський урок для читача. Найхарак-
терніший прийом — чергування віршів і прози — сирієць 
Меніпп запозичив зі східної літературної традиції. Стиль 
М. с. справив глибокий вплив на моралістичну й сати-
ричну літературу — на Сенеку, Діона Хрисостома, Петро-
нія, Лукіана. 

МЕССАЛЛА КОРВІН МАРК ВАЛЕРІЙ (Marcus Valerius 
Corvinus Messalla, бл. 64 p. до н.е. - 13 p. н.е.) - римський 
державний діяч, оратор і письменник. Здобував освіту в 
Афінах одночасно з Ціцероном і Горацієм. У політиці спо-
чатку стояв на республіканських позиціях. У 42 р. до н.е. 
брав участь у битві при Філіппах під командуванням 
Брута й Кассія, потім перейшов на бік Антонія; у 38 р. до 



308 н. е. приєднався до партії Октавіана Августа. 31 р. до н. е. 
обіймає посаду консула під час битви при Акціумі. 27 р. 
до н. е. мав тріумф на честь перемоги над аквітанцями. За 
доби принципату Августа відійшов від політичного життя. 
Сприяв гурткові письменників, до якого входив, зокрема, 
поет Тібулл. За свідченнями, М. писав як латинською, так 
і грецькою мовами. Збереглося декілька уривків із його 

О промов. 
ЦІЦ 

«МЕТАМОРФОЗИ» («Metamorphoses») — епос Публія Овйш 
Натона. Один із найбільших творів, складається з 15 книг, 
над якими автор працював приблизно з 2 по 8 р, н, е. 
Довідавшися їіро своє заслання^^ Овідій у відчаї спалив 
«М.» (текст відновлено за списками друзів). 

У композиційному плані «М.» становлять «безперфв-
ну пісню» від створення світу й до часів Овідія (останній 
сюжет — перетворення Цезаря на зірку), утворюючи 
широке міфологічне полотно, яке послужило своєрідною 
міфологічною енциклопедією для багатьох поколінь чита-
чів. Поема поділяється на кілька великих блоків: перша 
третина написана під знаком фіванської тематики, 
друга — афінської, третя — троянсько-римської. Великі 
частини не збігаються за своїм матеріалом з окремими 
книгами. 

Майстерність Овідія-оповідача виявляється у надзви-
чайній віртуозності компонування масштабної оповіді, 
витонченому мистецтві сюжетних переходів, використан-
ні дуже складних рамочних конструкцій (наприклад, 
історія Овіція стає рамкою для сюжету про Меркурія й 
Аргуса, всередині якого представлено етнологічний міф 
про Сірінгу). Передмова, якою відкривається цей гран-
діозний твір, природно, адресована всім богам — авторам 
перетворень. Фінал, після філософського пояснення опи-
саних перетворень, містить роздуми про велич й без-
смертя поезії. 

Звертає увагу жанрова неоднорідність «М.». Вони яв-
ляють надзвичайний за розмахом сплав багатьох різно-
видів поетичної творчості. Тут є, наприклад, і суто рито-
ричні уривки (суперечка Аякса й Улісса за зброю Ахілла на 
початку 13-ї пісні); є й майстерно опрацьовані сюжети в 
дусі александрійського епілія (славетна історія Філемона й 
Бавкіди, яка стала джерелом натхнення для Лафонтена й 
використана Гьоте в другій половині «Фауста», конта-
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мінацією епіліїв Калімаха про Гекалу та про Геракла й 309 
Молорхе); сюжет про Орфея — змагання з четвертою 
книгою «Георгік» Вергілія\ у тринадцятій книзі (історія з 1 
Кіклопом) Овідій пародіює буколіки найвидатніших пред-
ставників цього жанру Теокріта й Вергілія. У «М.» Овідій 
використав і власний поетичний досвід (наприклад, міф 
про Ікара, який зустрічаємо й у «Науці кохання»), але в 
«М.» Овідій уже більш зрілий поет. 

Мова епосу легка й вишукана. Вона не настільки 
велична й різнобарвна, як у Вергілія, проте близькість ,»} 
мови Овідія до побутової приховує ретельну й копітку 
працю. Овідію не властива патетичність: він не може | 
втриматися від дотепів у найтрагічніших місцях (загибель ^ 
Аетеона й Кеіка). 'Щ 

Поет вибудовує кілька класичних сцен для своїх g 
каламбурів, які використовує досить часто. Епічній техніці | 
Овідія властива надмірність: він любить висловлювати ту | 
саму думку кілька разів у цілком іншій формі (історія < 
Мідаса, перетворення на золото різних предметів). 

«МЕТАМОРФОЗИ, АБО ЗОЛОТИЙ ОСЕЛ » («Metamorpho-
ses») — роман в одинадцяти книгах письменника II ст. 
я. е. Апулея з Мадавра (жанрове визначення є умовне, так 
само як і назва «Золотий осел», яку Августин уважав 
заголовком, хоча твір, імовірно, золотим назвали читачі на 
знак схвалення. 

«Метаморфози» — один із найкращих романів антич-
ного світу. Він написаний вишуканою мовою (з майстерно 
дібраними архаїзмами, яга створюють добре продуманий 
комічний ефект, із численними розмовними елементами; 
автор говорить про свій намір писати «мілетською 
мовою», тобто в стилі «Мілетських оповідань» Арістіда). 
Твір має широке коло джерел: паралельний текст Лукіана 
(«Луцій, або Осел») набагато коротший і походить, імо-
вірно, від значно обсяговішого грецького твору; ймовірно 
ним користувався й Апулещ проте філософсько-релігій-
ного фіналу там, очевидно, не було. Оповідь ведеться від 
імені першої особи. Головний герой, Луцій, зневажив 
застороги не бути надмірно допитливим; настає пока-
рання в рамках ускладненої фабули — перетворення його 
на осла, знущання з нього; остання книга змальовує, як 
він позбувся ослячої личини, і настає релігійно-містич-
ний фінал: Луцій присвячує себе служінню богині Ісіді. 



310 Філософський смисл подій тут розкривався (в останній 
книзі) так само, як в Овідієвих «Метаморфозах»-, узагалі ж 
автор демонструє своє широке знайомство з містеріальними 
культами та філософськими доктринами, у прихильності 

^ ^ до яких він відверто зізнається в «Апології». Літературній 
^ техніці Апулея притаманні численні відступи, найбільший 
W і найвідоміший із них — історія Амура та Псіхеї — набув 

^ самостійного життя окремої повісті, а в V ст. Фультенцій 
витлумачив його з релігійно-містичного погляду. 

Твір Апулея був дуже популярний у різні епохи. «Ме-
таморфози», рукопис яких Бокаччо придбав у монастирі 
Монте Кассіно, був популярний і в Новий час. Великий 
вплив справив цей твір на шахрайський роман (серед 
інших на роман Сервантеса «Дон Кіхот»). 

М І М (ііХцос) — вид народних театральних вистав, які виникли 
на Сицилії: короткі сценки з повсякденного життя. Спо-
чатку це були імпровізації. ~ Поет Софрон надав їм певної 
літературної форми. М. писали Теокріт і Геронд. 

М І М І Я М Б — мім, написаний віршованим розміром «куль-
гавий ямб» («холіямб»), за що й дістав назву «міміямб». 
Автором М. був Геронд. М. Геронда — це невеличкі побу-
тові сценки з однією або декількома ролями. Дійові особи 
міма — стара звідниця («Звідниця») або хазяїн будинку 
розпусти («Звідник»), неслухняний син та його мати, яка 
приводить до неслуха вчителя з проханням покарати 
(«Учитель»), ревнива жінка. М. Геронда пронизує життє-
вість. Геронд намагається бути точним у всіх деталях, 
навіть щодо етнографічних особливостей. 

МІСТЕРІЇ (lauoTtipiov) — обряди езотеричних релігійних 
товариств. Посвячені мали право бути присутніми при 
дроменах (ритуальних діях). Через закритий характер цих 
товариств не збереглося жодних відомостей про їхній 
склад, а також про те, як саме проводились обряди. Най-
відомішими були Елевсинські містерії, які справлялися у 
вересні на честь богині родючості Деметри. Урочиста 
процесія вирушала з Афін, несучи урни зі священними 
предметами. Під час свята здійснювалися жертвоприне-
сення, влаштовувалися нічні хороводи й танці, після чого 
відбувався обряд посвячення. Окремого елевсинського 
вчення не існувало, а були тільки окремі уявлення про 



життя та смерть, виражені символічно в образі нового 311 
колоса, який проростав зі старого зерна. 

Друге місце після Елевсинських таїнств заіімали ор- ^ | 
фічні Діонісійські містерії, присвячені культові бога вино-
робства, який потрапив до Греції з сусідньої Фракії. Ха-
рактерною рисою цих містерій був екстаз, викликаний 
голосною музикою та шаленими танцями. Головний почет 
бога складали вакханки, одягнені у лев'ячі шкури та під-
перезані живими зміями, з вінками з плюща на розпуще-
них косах. 

МОНОДІЯ (ііоушбіа «пісня одного») — різновид давньогрець-
кої лірики на відміну до хорової. У драмі так називалася 
сольна пісня актора. 

І 
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«МОРАЛЬНІ ЛИСТИ ДО ЛУЦІЛІЯ» - збірник творів Се- | 
неки (63—64 pp. н. е.). Це й підсумковий твір Сенеки за Р 
формою — своєрідний роман про виховання в мозаїці < 
життєвих подій від походу Александра Македонського до 
непристойностей у тогочасному побуті, де будь-яка дріб-
ниця стає певним поштовхом для роздумів. Таким чином, 
розірваність викладу передбачає розімкнутість оповіді, 
яка немовби відкрита в саме життя, за стабільності двох 
його полюсів: адресат його послань — прокуратор Сицілії 
Луцілій і відправник — сам Сенека, який потерпає від 
міського галасу й хвороб, блукає садибами й згадує моло-
дість. Плинність життя створює потребу в «науці» пове-
дінки, пошуків шляху людини в житті. 

Збірка листів, таким чином, набуває значення курсу 
практичної моралі. Іноді в них порушуються досить пекучі 
проблеми сучасності: засудження жорстокості циркових 
ігор, які справляють згубний вплив на натовп; ставлення 
до рабів, з якими Сенека радить поводитися як із людьми, 
а не як із безсловесними тваринами. Нерідко поштовхом 
для роздумів і настанов служить яка-небудь подія. Так, 
звістка про пожежу, що знищила Лугдун (Ліон), наводить 
філософа на роздуми про тлінність усього земного, а 
необхідність пройти темним тунелем — на думку про 
природні почуття, які непідвладні розумові. Багато листів 
порушують філософські й метафізичні теми: про присут-
ність у людині Божественного, про причини всього сущо-
го, про філософію Платона. Проте дві теми є, можна 
сказати, наскрізні: одна — про стоїчного мудреця, який, 



312 зосереджений на самовдосконаленні, вищий від будь-
яких випадковостей, друга — про смерть як вищий прояв 

^ свободи. У «М. л. до Л.» Сенека розвиває загальновідомі 
теми діатриби, деякі з яких уже розроблялися в його 

^ творах. Проте Сенека не припиняє роз'яснювати те чи 
^ інше питання стоїчної етики, знаходячи все нові й нові 
rt аргументи ддя підкріплення висунутої тези, 
о Аналізуючи порушену проблему, всебічно розгляда-

Nsŝ  ючи й роз'яснюючи її насамперед для самого себе, Сенека 
дедалі більше заглиблюється у вивчення власної душі. 
Його аргументація ретельно продумана й тому макси-
мально лаконічна й вишукана. Ґрунтовність дослідження 
поєднується в нього з винятковою дохідливістю викладу, 
чому сприяє довірчий тон листів. Невипадково вони стали 
однією з найяскравилих і найзахопливіших сторінок латин-
ської літератури. 

На основі природної спільності людей Сенека 
розвиває ідею рівності. До ідеї ідеальної держави Сенека 
намагається підійти через її мікросвіт — удосконалення 
душі кожного індивіда. Перехід від теми до теми неод-
мінно повертає читача до предмету розмови, підтримуючи 
напругу зацікавлення, тому що тема не закривається, вона 
немовби чекає «сюжетного» продовження. Відправник 
листів наставляє не лише того, до кого звертається, він 
корегує, перевіряє й себе. 

Духовна аскеза Сенеки протистояла розперезаній 
вакханалії споживання всіх радощів і матеріальних благ і 
була підхоплена й розвинута адептами християнства в 
проповіді відмови від благ земних в ім'я вічного бла-
женства в потойбічному світі, що дало привід назвати 
Сенеку «дядьком християнства», а його «М. л. до Л.» — 
щоденником роздумів, які своїм дидактичним спрямуван-
ням можуть скласти курс практичної моралі. 

Змальовуючи себе в різних життєвих ситуаціях, Сенека 
досягає того, що міркування природно випливають із 
відповідних почувань. Свідоме ставлення до духовного 
життя, власного й чужого, підносяться в нього на вищий 
щабель, незважаючи на те, що абстрактний образ мудреця 
й абстрактне уявлення про психологію продовжують зали-
шатися ідеальним масштабом для класифікації оцінки 
душевних станів. 
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«НАОДИНЦІ з СОБОЮ» («Та єіс ^autov», «Та eis heauton», 
інші варіанти перекладу: «Роздуми», «До самого себе») — 
головний твір римського імператора Марка Аврелія Анто-
ніна (121—180 pp.). Твір написано під час війни на дунай-
ському кордоні; що точилася проти маркоманів, квадрів 

t'l 
та сарматів із метою протидії агресорам. Захворівши на « 
чуму, імператор помирає на своїй військовій квартирі у 
Віндобоні (сучасний Відень) або, за іншими даними, в ^ 
Сірмії (сучасна Мітровиця). Відчуваючи наближення смерті, 
він квапиться викласти на папері свої думки та відчуття. 

Твір складається з 12 книг. Книга перша має автобіо-
графічний характер і дає характеристики осіб, ш,о мали 
вплив на становлення внутрішнього світу Марка Аврелія 
(серед них філософи-с/иогкм Юній Рустик, Епіктет, Апол-
лоній Халкідонський, Секст Херонейський, Цинна Катулл, 
Клавдій Максим; платонік Александр — секретар Марка 
Аврелія; оратор Марк Корнелій Фронтон тощо). 

Книги 2 — 12 є збірками окремих висловлювань щодо 
проблем Всесвіту, божества, людини, людської душі, сто-
сунків між людьми. Дотримуючися загалом ідей пізньої 
стої, Марк Аврелій певною мірою зазнав також впливу 
скептиків, епікурейців. Платана (божественне начало існує 
у відриві від природного), Геракліта (мінливість і постій-
ний рух існування довколишнього світу, циклічне при-
родне відмирання та відродження світів). 

У людській сутності Марк Аврелій вирізняє три скла-
дові частини: тіло, душу, розум. Душа — частина всесвіт-
нього Логосу, породження світового розуму, з яким вона 
зливається через певний час після звільнення від тілесної 
оболонки. Душа незнищенна й приречена на вічні зміни. 
Розум — божественний прояв вищої волі, яким людина 
здатна керувати, пізнаючи довколишній світ. 

Під впливом стоїчного вчення Епіктета Марк Аврелій 
приділяє значну увагу етичним проблемам. Людина на-
роджується для суспільства; метою життя має бути сус-
пільне благо, що збігається з благом індивідуальним. Слід 
безкорисливо любити ближніх, самовдосконалюватися, 
виконувати свій обов'язок, призначений долею. Із боже-



314 ственного походження людського розуму випливає рів-
ність усіх людей. Щастя досягається усвідомленням при-

^ родного закону, що керує суспільством, і вірою в його 
доцільність. 

Думки, висловлені Марком Аврелієм, мають виразний 
особистий характер. Твір є унікальною пам'яткою живої 

f»^ людської душі, зразком заглибленого самоаналізу під час 
О глибоких потрясінь, історичних криз II ст. н. е. та осо-

бистої драми. 

«НАУКА КОХАННЯ» («Ars amandi») — пародійно-дидактична 
поема Овідія у віршованій формі елегії. На відміну від 
традиційних дидактичних поем, які писалися гекзамет-
рами, «Наука кохання» являє собою написаний за всіма 
правилами риторики віршований трактат на зразок чис-
ленних посібників елліністичного періоду, як-от, з ігри в 
кості або в м'яча, плавання, прийому гостей або мистецт-
ва кулінарії. Поема складається з трьох частин: відверто 
пародіюючи риторичні посібники, які починалися викла-
дом питання про «пошук» об'єкта, Овіцій надає першій 
частині такий самий заголовок — «Як знайти кохану». 
Друга частина має назву «Як домогтися кохання», а третя — 
«Як утримати це кохання». Повчання адресоване спочатку 
чоловікам (книги перша й друга), а потім жінкам (книга 
третя), для яких поет раніше написав трактат «Косметичні 
засоби для жіночого обличчя», з якого збереглося 100 
віршів. Виклад нескладної й одноманітної «науки кохан-
ня» пожвавлюється ефектними сентенціями, міфологіч-
ними оповідками, побутовими сценками, хоча поет ніде 
не піднімається над рівнем «пустотливого кохання» 
(любощів), тимчасових зв'язків «золотої» молоді з напів-
професійними гетерами. Овідієва «Н. к.» суттєво відрізня-
ється від переважної маси творів на подібну тему, які 
пропагували чисте платонічне кохання, відділяли тілесне 
від духовного. Настанови Овідія шокували своєю від-
вертістю. Чіпка спостережливість і талант пародіювання 
розкрилися на вдячному матеріалі, який найбільше пасу-
вав «дидактичному» трактуванню сфери інтимних стосун-
ків, для вираження іронічного ставлення до морального 
законодавства Августа. 

НЕВІЙ ГНЕЙ (Naevius Gnaeus; помер бл. 201 р. до н. е.) — 
римський поет, автор трагедій з троянської тематики й 



кількох комедій, одна з яких спричинилася до його ув'яз- 315 
нення та вислання з Риму до Північної Африки. Трагедії ^ 
Н. «Ромул» і «Класцідій» належали до жанру претекстат 
— п'єс на тему національної історії. Н. брав участь у 
Першій Північній війні. Наприкінці життя написав 
епічну поему «Пунічна війна» в семи книгах, де розповідь к ! / ; ' 
починається з викладу міфів про подорож Енея. Поема | 
написана сатурновим віршем і мала вплив на Вергшя. Н. 
був першим римським письменником, у творчості якого 
відбилася національна самосвідомість його народу. « 

НЕОТЕРИКИ (уєсітерос «нові») — гурток римських поетів- Й 
аристократів сер. І ст. до н. е., представників панівних | 
верств, які культивували малі літературні форми {епіграму, ^ 
елегію, епілій), свідомо протиставляючи їх епосові й драмі. і 
Серед представників Н. можна назвати Публія Валерія | 
Катана, Гая Ліцінія, Гая Гельвія Цінна, Гая Валерія Ка-
тулла. Н. брали за зразок грецьку, переважно александ-
рійську поезію, вони першими визначили підхід до літе-
ратури як до мистецтва і знайшли поетичну форму для 
вираження інтимних переживань. 

ШКАНДР із Колотона (Нікауброс;) — елліністичний поет ПІ— 
II ст. до н. е., автор двох дидактичних поем, написаних 
гекзаметром, які збереглися ділком, та великої кількості 
інших творів, збережених у фрагментах. У поемі «ТЬегіака» 
йдеться про протиотруту від укусів змій, скорпіонів та 
павуків, а в «Alexipharmaka» — про засоби від отруєння 
їжею. 

НОНІЙ МАРЦЕЛ (Nonius Marcellus) — давньоримський 
граматист IV ст. н. е., автор лексикологічного трактату 
(«De compediosa doctrina» — «Стисла наука»), який був 
мовним коментарем до творів латинських авторів. Значна 
цінність цієї праці зумовлена великою кількістю цитат із 
незбережених творів поетів раннього республіканського 
періоду. 

Н О Н Н (Nowog) — грецький епічний поет V ст. н. е. з Пано-
поля (Егалет), автор поеми «Діяння Діоніса» («Dionisiaka») 
у 48 книгах, присвяченої життю та діянням Діонісія. Поема 
написана правильним гекзаметром, їй притаманна стилюва 



316 вишуканість. Після свого навернення до християнства 
Нони написав віршований парафраз Євангелія від Іоанна. 

^ НОССІС (Noook;) - грецька поетеса IV—III ст. до н. е., 
Щ авторка 12 епіграм, переважно про кохання, пов'язаних із 

культом Афродіти, які увійшли до «Палатинської антології». 

ОВІДІЙ ПУБЛІЙ НАЗОН (Ovidius Naso Publius; 20.ІІІ.43 p. 
до н. е. — бл. 18 р. н. е.) — римський поет. Народився в 
місті Сульмоні (Середня Італія) в родині зі стану верш-
ників. Батько мріяв дати своїм синам найкращу освіту, 
підготувати їх до кар 'єри адвоката. Після закінчення 
початкової школи в Сульмоні, О. зі старшим братом було 
відправлено до Риму. Навчався спочатку в граматичній, 
потім у риторичній школі, де майбутні судочинці осягали 
таємниці красномовства. Здобувши освіту, О. мандрував 
Грецією, Сицилією, Малою Азією. Повернувшися до Риму, 
розпочав юридичну кар'єру, однак пройшов лише най-
нижчі посади: був членом колегії тріумвірів, членом судової 
колегії та колегії децемвірів. Незабаром О. відмовився від 
юридичної практики, його надто вабив аристократичний 
спосіб життя, поетичні кола. Літературі О. приділяв велику 
увагу. До нас дійшли збірки «Любовних елегій», «Героїні» 
(«Послання»), поеми «Наука кохання», «Засоби від кохання», 
«Метаморфози», «Фасти», «Скорботні елегії», «Понтійські 
послання». У 8 р. н. е. був висланий імператором Ав-
густом на берег Чорного моря в місто Томи (тепер Кон-
станца, Румунія). Причини заслання невідомі. Помер О. у 
вигнанні. Для творчості О. характерні тонкі психологічні 
спостереження, висока майстерність віршування, талант 
оповідача, вишукана образність. Творчість Овідія стала 
прикладом для наслідування в пізніші часи, нею захоп-
лювалося не одне покоління читачів, насолоджуючися 
його мовою та стилем. Видатні європейські митці черпали 
з неї сюжети для своїх творів («Прошання Адоніса з Бене-
рою» Тиціана, скульптура «Аполлон і Дафна» Берніні, 
«Геракл і Ліх» Канови, «Прометей дає життя першій 



людині» П'єтро Стаджі). Твори О. були дуже шановані в 317 
Україні, зокрема в Києво-Могилянській академії. Україн- ^ 
ською мовою твори О. перекладали Ф. Прокопович, Олена | 
Пчілка, Осип Маковей, Леся Українка, М, Зеров, В. Свід-
зинський, Г. Кочур, М. Білик, Ю. Кузьма, Ю. Мушак, 
А. Содомора. О. і нині один із найпопулярніших антич-
них поетів. 

S 

«ОДІССЕЯ» ('Обиооеіа) — поема Гомера, написана після 
«Іліади». Висловлюються версії, згідно з якими «Одіссея» 
написана, ймовірно, учнем Гомера й виникла на підставі ^ 
легендарних творів поетів різних періодів: від мікенської g 
доби до VII ст. до н. е. У 24 книгах оспівуються десяти- ^ 
річні мандри Одіссея, який після завершення Троянської 
війни повертається додому, на рідний острів Ітаку, де на 
нього чекає дружина Пенелопа. Безпосередньо ж події 
поеми тривають сорок днів. Перед поверненням додому | 
Одіссей зупиняється в німфи Каліпсо, яка його покохала 
й пообіцяла йому вічну молодість. Коли за велінням Зевса 
Каліпсо відпустила О., герой опиняється на острові феаків, 
де на бенкеті, влаштованому на його честь царем Алкі-
ноєм, розповідає про ті пригоди, які траплялися з ним за 
десять років мандрів, залучивши до оповіді чимало казко-
вих мотивів. Так, він розповідає про зустріч із богом вітрів 
Еолом і про подаровані ним міхи, які повинні були від-
нести корабель греків до самої Ітаки, про підступи лихих 
лістригонів, які знишили одинадцять кораблів Одіссея, 
про півторарічне перебування героя на острові Ея в 
чаклунки Кірки, про сходження до підземного царства, 
щоб довідатися про майбутнє, яке чекає на нього, про 
зустріч там з вішуном Тиресієм і з тінню матері, про про-
ходження корабля Одіссея повз острів сирен і про вряту-
вання від Скіпли й Харібди. Далі, від XIII пісні й до кінця 
поеми, виклад подій чіткий і послідовний. Феаки достав-
ляють Одіссея на Ітаку на своєму чародійному кораблі, 
який без керма та компаса міг сам обирати потрібний 
курс і швидко переносити команду з місця на місце. Там 
Одіссей, якого Атена перетворила на старця, оселяється 
спочатку в свого свинопаса Євмея, оскільки в будинку 
Одіссея вже роками живуть претенденти на руку Пенело-
пи. Одіссей відкривається синові Телемаху й вони разом 
розробляють план покарання женихів. Пенелопа, дізнав-
шися про чужинця, запросила його у свій дім, сподіваючись 



318 почути щось нове про долю Одіссея, у поемі розповіда-
ється про те, як Пенелопа, чекаючи на повернення чоло-

^ віка, хитрістю відкладала шлюб із претендентами. Тепер 
вона пропонує претендентам натягнути лук Одіссея й 

^ ^ пропустити стрілу крізь дванадцять кілець. Після їхніх 
невдалих спроб Одіссей сам випускає стрілу, а потім із 

Л допомогою Телемаха, вірного свинопаса Євмея та пастуха 
О Фотія вбиває претендентів і невірних служниць. Ця помста 

Р н сприймається як божа кара за зверхність і непослух. 
Пенелопа ще раз перевіряє Одіссея, розпитуючи його про 
таємницю їхнього ложа, відому тільки їм двом. Коли всі 
сумніви розвіялися, настає довгождана зустріч. З волі 
богів виріщено й конфлікт між Одіссеєм і родинами 
загиблих претендентів, на Ітаці повинен запанувати віч-
ний мир. 

У постаті Одіссея Гомер подає зразок грецького харак-
тера. Сутність Одіссея розкривається не тільки в сміливій 
боротьбі з рокованою долею, поет показує особливість 
способу та стилю цієї боротьби: фантазування й хитрощі 
свого героя, які, однак, спрямовані тільки проти ворогів. 
Образ Одіссея героїзується, він уміє долати труднощі, 
переборювати страждання й виявляти послух богам. Саме 
завдяки таким своїм рисам він стає улюбленцем богині 
Атени, яка зі своєю дієвою силою, виваженістю, твере-
зістю й сама є характерним витвором грецької релігії. 
Поряд із головним щляхетним героєм у поемі набувають 
ваги образи представників простолюду: свинопаса Євмея, 
пастуха Фімія, служниці Еріклеї. А вірною Пенелопою в 
світовій літературі відкривається галерея шляхетних жіно-
чих образів. 

ОППІАН ('Oirmavoi;^ роки народження та смерті невідомі) — 
грецький поет. Йому приписують три дидактичні поеми: 
«Про риболовлю», «Про полювання з хортами», «Про лов-
лю птахів» (збереглася в короткому прозовому викладі). 
Тільки перша поема, опублікована між 177 й 180 р. н. е., 
безумовно належить О., який помер у молодому віці; 
друга поема, опублікована між 212 й 217 pp., написана 
іншим автором. Існує здогад, що ще до V ст. н. е. всі три 
поеми було об'єднано в одному збірнику, що й стало 
причиною помилки в атрибуції. Справжніх імен авторів 
другої та третьої поем не встановлено. Обидві поеми, які 
дійшли до нас, пов'язані не тільки спорідненістю мате-



ріалу, а й спільними джерелами (природничонаукового 319 
дослідження, опису подорожей, розповіді про звички та 
поведінку тварин) і спорідненим світовідчуттям авторів, ' 
які спиралися на пізній стоїцизм. Обидві поеми написані 
гекзаметром і мають певну художню цінність. 

t ' 

П 
ПАВСАНІЙ (FLavaaviac, П ст. н. е.) — грецький мандрівник і 

письменник із Малої Азії. Праця П. у десяти книгах «Опис 
Еллади» — це звіт про подорож Грецією, створений бл. 
180 р. н. е., побудований на власних спостереженнях та 

т 
iz 

ОРГІЯ (opYLa «обряд, ритуал, містерія, священна служба») — 
священнодійство в містеріях Деметри й Діоніса. Від місте-
рій Діоніса-Вакха і притаманного їм розперезаного шале-
ного оргаїзму це слово набуло свого нинішнього значення — 
нестримне прагнення до насолоди. р 

О Р Ф І З М ('Орфіка) — релігійна течія, засновником якої вва- Е 
жався Орфей, міфічний поет із Фракії. О. мав значне .fe; 
поширення в Греції в VII, а особливо в VI ст. до н. е., але ^ 
найбільше даних про це вчення стосується пізнішого часу. 
Походження людей орфіки пов'язували з Діонісом, сином 
Зевса та Персефони, якого розірвали на шматки й з'їли 
тітани. Через це Зевс спалив їх блискавками, а з попелу, 
де були рештки тітанів і Діоніса, з'явилися люди. Звідси й 
подвійність природи людей — тітанічна, низька природа, 
тобто тіло, поєднується з діонісійською, божественною, 
душею. Призначенням людини є знищення тітанічного 
первня й прагнення до божественного. Життя є нічим 
іншим, як покаранням за злочин тітанів, а тіло — моги-
лою душі. Початком справжнього життя орфіки вважали 
смерть. Засади вчення записані в священних писаннях, 
авторами яких були сам Орфей і його учень Мусей, а їхню 
літературну обробку здійснив Ономакріт у VI ст. до н. е. 
Особливої уваги заслуговує збірка 88 орфічних гімнів 
П ст. н. е., написаних гекзаметром і звернених до шано-
ваних орфіками олімпійських богів, де оспівується їхня 
велич і нікчемність людини. 



320 давніх джерелах. П. подає детальні дані про славнозвісні 
місця країни, її пам'ятки, архітектуру, про міфи та пере-

^ кази. «Опис Еллади» не позначений глибиною змісту чи 
стилістичною довершеністю, проте містить важливу інфор-
мацію з історії релігії, міфології, топографії. Дуже цікаві 
критичні коментарі П. до викладених ним міфів та легенд. 

Л Саме П. ми зобов'язані описом численних скульптур, про 
О які немає жодних інших згадок. «Опис Еллади» й понині — 

Р н важливе джерело для істориків Античності та мистецт-
вознавців. 

ПАКУВІЙ МАРК (Pacuvius, Marcus; нар. у 220 р. до н. е. в 
Брундізії, пом. бл. 130 р. до н. е. в Таренті) — римський 
трагік і художник, племінник Еннія. Із його праць зберег-
лися назви та фрагменти 13 трагедій, у яких він обігрує 
сюжети грецької міфології. 

«ПАЛАТИНСЬКА АНТОЛОГІЯ» — збірка епіграм грецьких 
поетів, яку уклав візантійський священнослужитель Кос-
тянтин Кефала у X ст. н. е. Рукопис цієї збірки, знайде-
ний у Палатинському кодексі Гайдельберзької бібліотеки, 
містить понад 4000 епіграм, розподілених по п'ятнадцяти 
книгах, частково — за змістом, частково — за віршовими 
розмірами та іншими ознаками. 

У «П. а.» подано тексти грецьких поетів від найдавні-
ших часів до християнської доби. У сучасних виданнях до 
п'ятнадцяти книг «П. а.» додали ше одну, так званий Пла-
нудівський додаток, до якого внесено чотириста епіграм, 
відсутніх у «П. а.», але збережених у збірці, впорядкованій 
у XII ст. візантійським ченцем Максимом Планудом. 

ПАЛІМПСЕСТ (тгаЯ.іщ1;г|отоу «стертий») — рукопис, у якому 
текст писали зверху стертого (на пергаменті) чи змитого 
(на папірусі) попереднього тексту. Така необхідність була 
викликана браком матеріалу для писання. У наш час 
більш ранній текст читають із допомогою флуоресцент-
ного фотографування. 

ПАЛЛАДІЙ РУТиі ІЙ ТАВР ЕМІЛІАН (Palladius Rutilius 
Taurus Aemilianus) — римський письменник першої поло-
вини V ст., автор твору «Про землеробство» («Opus agri-
culturae») у 14 книгах, де описано сезонні господарчі 
роботи. 



ПАЛЛІАТА (від pallium «грецький плащ») — комедія III— 321 
Л ст. у Римі, всі персонажі якої мали грецькі імена й 
носили грецький одяг. Дія відбувалася в якомусь грець-
кому місті. Джерелом П. служили п'єси Середньої та Нової Ґ., 
грецької комедії. Зазвичай П. складалася з п'яти актів та ' 
прологу. Якісь частини тексту просто декламувалися, інші 
виконувалися в супроводі флейти й називалися канти-
ками. П. використовує постійні характери й ситуації: її дія 
нагадує сповільнення каруселі, коли ті самі образи-маски 
крутяться в однакових ситуаціях. Традиційні персонажі 
П.: закоханий юнак, парасит-нахлібник, дотепний слуга- Р", 
раб, гетера, звідник. Сюжети мають авантюрний характер: S 
у побудові інтриги використовуються розігрування, р" 
обдурювання, плутанина. П. була певного роду музичною 
комедією: мовні діалоги (дівербії) в ній чергувалися з | 
піснями-кантиками й танцювальними номерами. g 

Від другої половини 11 ст. до н. е. жанр П. поступово Й 
занепадає. Його змінює оригінальна римська комедія < 
(тогата), з'являється й власна римська трагедія {претек-
стата). Яскравими представниками жанру П. були Плавт 
і Теренцій. 

ПАРАБАЗА (ттарараоц «відступ») — хорова партія давньої 
комедії, яка з'являється в середині п'єси і вбирає сім 
частково декламованих, частково співаних частин. На по-
чатку П. хор скидає маски; його корифей висловлює, часто 
безвідносно до змісту комедії, власні заяви автора комедії 
(політичні заклики, інвективи тощо). П. як дуже важли-
вий засіб політичної і соціальної критики поступово при-
йшла до занепаду з падінням демократії, в останніх п'єсах 
Арістофана вона вже відсутня. 

ПАРАДОКСОГРАФІЯ — умовна назва одного з прозових 
жанрів у давньогрецькій літературі елліністичного періоду. 
Парадоксографічні твори, написані як із поважною, так і 
з розважальною метою, розповідали про різноманітні «не-
звичайні» явища живої та неживої природи й були дуже 
популярні. 

Виникнення парадоксографічної літератури — законо-
мірне явище елліністичної доби. В елліністичних державах, 
які утворилися внаслідок завойовницьких походів Алек-
сандра Македонського — Єгипті, Македонії, державі Селе-
вдіків, Карфагені, Пергамі, Понтійському царстві тощо, 

1 1 Антична література 



322 зміцнилася монархічна форма влади, що супроводжувалася 
виснажливими вііїнами, придушенням антиурядових 

f 4 | рухів-
Літературні твори втрачають гостру політичну тема-

^ тику, в них зростає безідейність і містицизм. Цьому 
сприяло поширення філософської течії стоїцизму (Зенон, 

Рб Хрісіпп, Боет, Панетій, Посідоній). Визначаючи два первні 
О природи — пасивну матерію й творчий розум — бога, 

^ стоїки підпорядковували абсолютній доконечності (лого-
су) всі явища природи та суспільства. Водночас із певним 
піднесенням економіки в елліністичну епоху досягають 
успіху окремі емпіричні науки (ботаніка, зоологія, астро-
номія, анатомія, оптика, механіка). Вчені-філологи нама-
гаються переосмислити традиційну міфологію, яка посту-
пово втратила своє первісне релігійне значення й сприй-
малась як одне з культурних надбань минулого. Про існу-
вання парадоксографічної літератури є відомості лише з 
джерел пізнішого періоду. До нас дійшло, зокрема, ім'я 
Антіфана Бергейського, який уклав збірку «небувальщин» 
у VI ст. до н. е. Одна з цих «небувальщин» відома завдяки 
Плутархові: у північних країнах слова, що вилетіли взимку 
з уст, замерзають, навесні ж, відтанувши, вони можуть 
потрапити в перші-ліпші вуха. Подібні оповідання могли 
також поширюватися жерцями. 

«ПАРАЛЕЛЬНІ ЖИТТЄПИСИ» — збірка біографічних 
творів Плутарха. Збереглося 48 біографій, які розділено 
на 23 пари й два подвійних життєписи, щільно пов'язані 
між собою: Агіса, Клеомена й братів Гракхів; крім того, 
збереглися біографії Гальби й (Зтона, які входять не до 
згаданої збірки, а до циклу біографій римських імпера-
торів; багато біографій не дійшло до нас, серед них — 
життєписи видатних полководців Сціпіонів, Етамінонда та 
ін. Збірку створено наприкінці І — на початку II ст. н. е. 
Біографії — порівняно пізній жанр у грецькій літературі, 
оскільки висока класика виявляла незначний інтерес до 
індивідуального (він виник тільки на початку елліністич-
ної епохи). Класикам цього жанру не були чужі дошкульні 
критики Арістоксен (І ст. до н. е.), автор життєпису 
Архіта, Сократа й Ллатона; Антігон з Кариста (III ст. 
до н. е.), який створював біографії філософів; Герміпп 
зі Смирни (III ст. до н. е.), який створював життє-
писи законодавців, філософів і письменників, а також 
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Сатір (друга половина 111 ст. до н. е.), який писав про 323 
царів, політиків, ораторів, філософів і поетів. Великий 
інтерес жанр викликав у римлян, чия схильність до інди- ' 
відуалізму була сильніша; свідченням цього є біографії 
Корнелія Непота. У грецькій літературі одним із найваж-
ливіших джерел жанру служив енкомій, похвальна про-
мова (родоначальник — кократ). У римській — тради-
ційні надмогильні промови. Біографії П. належать до 
т. зв. перипатетичного типу: вони являють собою великі 
й ретельні дослідження, які не обмежуються реферуванням 
одного джерела й передбачають знайомство з пам'ятками, 
місцем подій тощо; проте інтерес автора концентрується U 
здебільшого на особистостях великих політиків (серед ^ 
яких є й оратори Демосфен і Ціцерон, чию творчість Плу- 'Щ 
тарх відмовляється аналізувати). Авторській манері g 
письменника, який орієнтувався щодо мови на складну | 
аттичну норму, властиві численні екскурси в історію, | 
археологію, філософію, навіть природничі науки, які < 
відводять іноді далеко від теми, але вони відбивають роз-
маїття зацікавлень Плутарха. Кожна пара життєписів 
завершується порівнянням, у якому автор зіставляє пози-
тивні й негативні риси історичних діячів. 

Глибокою є увага автора до моралі своїх героїв, хоча 
поглядові Плутарха не властивий ханжеський ригоризм і 
він проникливо вдивляється в людські пристрасті. Плу-
тарх аж ніяк не схильний недооцінювати високі вартості, 
причому вони мають не тільки індивідуальний, а й со-
ціальний характер: лояльний громадянин римської 
держави — причому саме у вигляді тодішньої імперії, він 
усе-таки віддає перевагу грецькій класиці й римській 
республіці, виявляючи більшу симпатію до Брута й Касія, 
ніж до Цезаря. Ця моральна філософія зорієнтована зде-
більшого на стоїчну традицію відповідального служіння 
суспільству. Герої, які жертвують собою заради вітчизни, 
найсимпатичніші авторові; зрадники (Коріолан й Алкі-
віад) заслуговують на певне розуміння, але не співчуття; а 
такий відомий полководець, як Павсаній, що виграв 
Платейську битву, а згодом перейшов на бік персів, уза-
галі не став героєм Плутарха, як і Філіпп Македонський, 
який придушив грецьку свободу. 

«П. ж.» Плутарха справили значний вплив на жанр 
літературної біографії Нового часу; особливо сприяв по-
ширенню слави грецького автора класичний французький 



324 переклад Аміо. «П. ж.» й нині залишаються одною з най-
читаніших пам'яток давньої літератури. 

^ ПАРОДІЯ (ттарсобіа) — первісно музичний термін, згодом — 
^ вид літератури, який, зберігаючи форму, передає видозмі-

нений зміст серйозних творів. П. є вірші Гіппонакта, «Бат-
^ рахоміомахія», «Маргіт» тощо. Відомим пародистом був 
О Гегемон з острова Фасос. У Римі пародіював епос Луцілій. 

й ц 
ПАРТЕШИ (Пар9еуіос) — 1) грецький поет І ст. до н. е., один 

із останніх представників александрійської поезії. Автор 
елегійних поем, які не дійшли до нас. Відомий переважно 
як укладач прозового збірника «Про любовні пристрасті», 
який містить переказ міфологічних і псевдоісторичних 
любовних історій, здебільшого з трагічним наслідком; 
2) пісня, яка виконувалася жіночим хором (від irapGevoi; 
«дівчина»), зазвичай на честь Артеміди. П. писало багато 
грецьких поетів. До наших часів дійшов у фрагментах П. 
Алкмана, який особливо уславився в цьому жанрі. Змістом 
П. було прославлення богині та дівчат, які співали пісні 
на її честь, а також виклад міфу. 

ПЕАН — пісня долітературних часів, яка виконувалася в 
супроводі кітари чоловічим (іноді жіночим) хором. П. 
співали в битві, на святі перемоги та в інших випадках. 
Первісно П. були звернуті до Аполлона. Збереглися П. 
Піндара та інші фрагменти. Назва виводиться з епіномена 
Аполлона Пеана («помічника в горі»). 

ПЕНТАМЕТР (-rrevue «п'ять», цетроу «метр») — вірш, який 
складається з подвоєного напівгекзаметра. Використову-
вався разом із гекзаметром в елегійному дистиху: 
—и и/— и и /—/ /—и и/— и и/—. 

«ПЕРСИ» (Пфоаі) — трагедія Есхіла. Темою твору є розгром 
греками на чолі з Темістоклом величезного перського 
флоту під проводом царя Ксеркса в битві біля Саламіна в 
480 р. до н. е. Трагедію було виставлено 472 року до н. е. 
Мати Ксеркса Атоса розповідає хору старійшин про свій 
лихий сон. Хор радить їй благати допомоги в тіні покій-
ного чоловіка — Дарія І. З'являється вісник і повідомляє 
про поразку Ксеркса. Викликана царицею тінь Дарія 1 
пояснює поразку карою богів за надмірну пихатість Ксер-
кса й провіщає поразку персів під Платеями (це відбулося 
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в 479 p. до н. e.). Потім з'являється Ксеркс і оплакує своє 325 
нещастя. Хор приєднується до нього. 

На відміну від інших творів Есхіла, які складалися в " 
традиційні тетралогії, «П.» були самостійною п'єсою. Не-
зважаючи на міфологічне тлумачений історичних подій 
(звертання до надприродних сил, осіб та явищ — сон 
Атоси, тінь Дарія; осмислення страждання як знаряддя 
божественної справедливості), Есхіл глибоко проникає в 
реальний зміст греко-перських воєн. Оспівуючи патріо-
тизм феків у боротьбі за незалежність, прославляючи 
афінську демократію, він вбачає у війні з Персією зітк- р, 
нення двох систем: еллінської та східної. Есхіл не підтри- § 
мує наступальної війни, на користь якої виступало арис- W 
тократичне угруповання в Афінах. Змальовуючи перський 
народ без ворожості, співчуваючи йому як жертві нероз- | 
важливої поведінки Ксеркса, драматург виступає за мир з g 
персами. Висвітлюючи ідею твору, Есхіл, однак, не вихо- g 
дить за рамки античного світогляду: різницю між еллін-
ською та східною системами він убачає в державному ладі 
(протиставляє східну монархію грецькому полісові). 
Новаторство Есхіла як драматурга в цій трагедії полягає в 
тому, що він позбавив хор провідної ролі. Водночас образи 
ще не наділяються яскравими індивідуальними рисами. 
Український переклад твору здійснив А. Содомора. 

ПЕРСІЙ ФЛАКК АБЛ (Aulus Persius Flaccus; 34 -62 pp. н. e.) -
римський поет, родом із етруської аристократичної сім'ї, 
автор шести сатир, написаних гекзаметром, із холіямбіч-
ним прологом, виданих посмертно його вчителем і другом 
Анеєм Корнутом. П. вважав себе послідовником Луцілія 
та Горація й виступав проти епігонів александрійської 
поезії. У своїх творах він пропагував мораль стоїків. Своє-
рідним є стиль творів П., ускладнений несподіваними по-
рівняннями та метафорами, що заважає легкому сприй-
няттю поета, якого ще в минулому вважали «темним». 

ПЕТРОНІЙ ГАЙ АРБІТР (Petronius Gaius; пом. 66 p. н. е.) -
римський письменник, якого називали «арбітром вишука-
ності». Був наближений до Нерона. У 66 р. у зв'язку зі 
змовою проти Нерона П. змушений був накласти на себе 
руки. Із ним ідентифікують П. — автора роману «Сати-
рикон», написаного у формі Меніппової сатири. Роман, 
який являє собою поєднання віршів і прози, дійшов тільки 



326 у фрагментах — уривках із 14-ї і 15-ї книги, тому ми 
сприймаємо як центральний епізод бенкету Тримальхіона 
(цілком другорядного персонажа), дещо відсунувши на 
задній план головних героїв, гнаних гнівом Пріапа. Ен-

Щ колпій і Асхілт, разом з юнаком Гітоном, якого вони не 
можуть ніяк поділити, вишукують, як прожити тими спо-

ГО собами, що їх пропонує жанр крутійських історій. Із 
О немилосердною відвертістю П. малює в романі побут 

Р н часів Римської імперії. Великий інтерес становить епізод 
бенкету, в якому П. змалювує розбагатілого вільновід-
пущеника Тримальхіона та його малопривабливих гостей. 
Однією з важливих характеристик служить їхня мова, 
позначена численними відступами від літературної норми, 
що робить роман цінною пам'яткою народної латини. 
Крім бенкету Тримальхіона до числа найбільших фрагмен-
тів належить кротонський епізод разом зі старим поетом 
Евмолпом, який видає себе за багача, герої твору — 
начебто його раби, які потерпіли аварію корабля, — мають 
намір зіграти на поширеному пороці італійського суспіль-
ства І ст. н. е. — полюванні за спадщиною). Серед 
вставних новел майстерною є оповідь про ефеську матро-
ну, яка має цілком самостійне значення. Із віршованих 
частин варто звернути увагу на 295 віршів про грома-
дянську війну, вкладені в уста Евмолпа, який розмірковує 
про епічну поезію: ці вірші полемізують із «Фарсаліями» 
Лукана та його новаторством, привнесеним у римську 
епіку. 

Роман П. не був особливо популярний ні в Антич-
ності, ані в Середні віки; його визнання починається з 
XVII ст. у Франції, в чому велику роль відіграв один із 
найвишуканіших вільнодумців епохи Сент-Євремон Ф. 
Нодо, який у 1691 або 1693 р. видав роман із талановито 
відновленими лакунами (унікальна фальсифікація в істо-
рії античної літератури): П. наслідували Матюрин Реньє 
та Р. де Бюсі-Рабютен. Ляйбніц у листі від 25 лютого 
1702 р. описує карнавал при ганноверському дворі, який 
мав відтворити бенкет Тримальхіона. Високо цінували 
«Сатирикон» Лессінґ, Вольтер, Бальзак, Флобер, Ніцше. 

ШНДАР (nLvSapog; 518—442 pp. до н. е.) — походив із міста 
Фіви. Визначний лірик, майстер хорової меліки, останній 
співець грецької аристократії. Родина поета належала до 
старовинного й багатого роду, і П. змалку засвоїв основи 



аристократичного світогляду з його вірою в героїчне по- 327 
ходження й природжену доблесть, властиву давньогрець-
ким значним родам. Від наймолодших років був тісно 
пов'язаний із Дельфами, а дельфійська релігія мала вели-
кий вплив на його поетичну творчість. 

Із багатої спадщини П., яка в елліністичній філоло-
гічній традиції охоплювала 17 книг, цілком збереглося 
лише 4 книги епінікіїв (45 віршів) і^а честь переможців 
спортивних ігор в Олімпії, Дельфах, Істмі у Немеї. Зага-
лом же творча діяльність поета тривала понад півстоліття « 
й охоплювала практично всі відомі на сьогодні види 
хорової лірики: епінікії, гімни, пеани (на честь Аполлона), 
дифірамби, просодії (піснями процесій), партенії (уро- ^ 
чисті пісні для дівочих хорів), гіпорхеми (ліснетанці), ^ 
енкомії, треноси (величальні пісні). і 

П., як і більшість людей його часу, твердо перекона- | 
ний у необмеженій могутності та силі богів. Сила пере-
буває в руках богів, людський же рід — ніщота. Людина — 
іграшка в руках долі: ніхто не знає, що йому призначено 
й що з ним станеться з волі божества. Найбільше людське 
щастя — багатство, поєднане з доблестю; доблесть вияв-
ляється в «прекрасних діяннях», які приносять славу. Бо-
жественною благодаттю, тобто можливістю досягти доб-
лесті, наділена, за П., лише знать, якій притаманна при-
роджена шляхетність. 

Найадекватнішу форму світогляд П. знайшов у жанрі 
епінікія, де атмосфера свята давала можливість прослав-
ляти переможця й умонтовувати в тексти власні сентенції. 
На підтвердження своїх думок П. звертається до міфів, 
ілюструючи марність зусиль смертних стати нарівні з 
богами (на приіспадах Тантала, Асклепія та ін.). Частіше ж 
поет користується міфом для того, щоб оспівати героїчне 
минуле того міста, звідки походить переможець спор-
тивних ігор або прославити легендарні подвиги його 
предків. 

Оди П., незважаючи на їхній цілеспрямований по-
хвальний характер, не є бездумним славослов'ям на честь 
замовника. Вони стали останнім маніфестом аристокра-
тичної ідеології стародавньої Греції тому, що в них знай-
шло вираження власне, глибоко індивідуальне світо-
сприйняття поета та його ставлення до життєвих ціннос-
тей. Незважаючи на аристократично обмежений характер. 



328 проголошуваний П. ідеал доблесті мав велике культурне 
значення. У піндарівському розумінні доблесті нерозділь-

^ но пов'язувалися атлетика й етика, фізичні й духовні 
риси. Це той усебічно розвинений, гармонійний ідеал, 
який ми бачимо в творах фецького образотворчого мис-

^ тецтва. Пам'ять про «прекрасні діяння» забезпечується, як 
^ твердив поет, піснею; труд поета дарує прославлюваному 

^ безсмертя як нагороду за його доблесть. У цьому — цін-
^ кість поезії і завдання мистецтва; скарбницю пісень не 

може знищити ні дощ, ні буря. Цю думку згодом повто-
рить Горацій у своєму славетному «Пам'ятнику». 

Стиль П., який викликав численні наслідування й у 
пізній античній літературі, й у європейській літературі 
XV]—XVni ст., позначений урочистістю та пишномовніс-
тю, багатством вишуканих образів й епітетів. Велику роль 
відіграє звучність фрази, посилена ефектними алітерація-
ми. Стиль поета утруднений насиченістю понять, пов'яза-
них лише асоціативно, тоді як логічні зв'язки між окре-
мими думками пропущені. Ця особливість стилістики, 
названа пізніше «ліричним безладом», лягла в основу 
пишномовної поезії бароко й класицизму. 

ПЛАВТ TIT МАКК (Plautus Titus Maccius; 250-184 pp. до 
н. е.) — видатний римський комедіограф. У давнину йому 
приписували 130 комедій, із яких уже римський вчений 
М. Т. Варрон відібрав 21 (20 збереглися майже без втрат). 
Джерелом для них стала Середня та Нова аттична коме-
дія. Однак, запозичуючи сюжети й головних дійових осіб, 
П. створює оригінальні драми, своєрідні сцени з рим-
ського життя («Скарб», «Хвалькуватий воїн», «Псевдол», 
«Полонени»). 

ПЛАТОН (ПЯатшу; 427—347 pp. до н. е.) — давньогрецький 
філософ, засновник об'єктивного ідеалізму, справжнє ім'я 
Арістокл. Народився та помер в Афінах, учень Сократа. У 
366-365 та 361 pp. подорожує до Сицилії на запрошення 
тирана Сиракуз Діонісія Молодшого. 

387 р. засновує Афінську Академію. Після загибелі 
Сократа (399 р.) багато подорожує. 

До творів П. належить 41 діалог, «Апологія Сократа» 
(промова, нібито проголошена Сократом на суді з метою 
виправдання), «Визначення», а також тринадцять листів. 



Платои. 
Копенгагенський музей 

329 

Філософська концепція П. стала результатом творчого 
синтезу попередніх філософських учень. Метод платонів-
ської філософії базувався на діалектиці, що була пов'язана 
з умінням скеровувати бесіду в потрібне річище за допо-
могою певних запитань і відповідей. П. вважає первинним 
потойбічний світ загальних ідей. Ідеї є істинним буттям та 
прообразом матеріального світу. Якщо матеріальний світ 
мінливий, то ідеї — вічні та непорушні. Пізнання полягає 
у виявленні умоглядної суті речі на противагу її конкрет-
ному існуванню. Відокремити умоглядне від чуттєво-кон-
кретного допомагає математика. Важливим аргументом пла-
тонівських діалогів часто виступає умовивід за аналогією. 

Джерелом істинного знання, за П., є анамнесіс — 
згадування (як результат зіставлення й аналізу понять у 
ході бесіди) безсмертної людської душі про світ ідей, де 
вона перебувала до втілення в смертне тіло. 



330 Ученню П. про державний устрій присвячені його 
діалоги «Держава» та «Політика». П. виділяє сім типів 

^ державного устрою: 1) ідеальний (без потреби в законах); 
2) реально наявні (монархія, аристократія); 3) викривлені 

^ (тимократія, олігархія, демократія, тиранія). Людина не 
може перебувати поза межами громадсько-політичного 

W життя. В основі будь-якої держави має лежати справедли-
О вість як запорука ідеального устрою. Характер суспільної 

^ діяльності поділяє громадян на стани: 1) правителі-філо-
софи; 2) воїни, що охороняють від зовнішніх і внутрішніх 
ворогів; 3) селяни та ремісники, що виробляють матері-
альні засоби для себе і для перших двох станів. Кожному 
станові притаманна своя визначальна морально-етична 
риса: 1) мудрість; 2) мужність; 3) поміркованість і слухня-
ність. Кожен стан має досконало виконувати свою профе-
сійну справу. В основі справедливого суспільного ладу 
лежить гармонійне поєднання громадської діяльності ста-
нів з їхніми морально-етичними критеріями. 

Для досягнення справедливості П. пропонує відмову 
від приватної власності (принаймні для перших двох ста-
нів) та моногамного шлюбу (жінки мають бути усуспіль-
нені). Дітей, незалежно від походження, має виховувати 
держава. Людська душа складається з трьох частин: одній 
із них притаманне розуміння, другій — прагнення, а 
третій — животіння. Правильне виховання має гармоній-
но об'єднати ці первні в кожній людині та виявити, яке з 
них превалює в особистості («Федон»). 

У «Державі» П. розвиває вчення про державне вихо-
вання дітей: 
• дошкільне (до 7 років); 
• навчання письму, читанню, музиці (від 7 до 17 років); 
• військово-гімнастична освіта (від 17 до 20 років); 
• філософська освіта (від 21 до ЗО років). 

Велике значення для виховання має позитивний 
приклад. Подальша належність людини до того чи іншого 
стану визначається згідно з її здібностями та нахилами. 
Ідеальним правителем є філософ, здатний без пристрасті 
споглядати мудрість, мужність, розсудливість і справед-
ливість як підвалини держави. 

Своєрідною реакцією на неспроможність реалізувати 
задум ідеальної держави в Сиракузах на Сицилії стали 
«Закони», де платонівська концепція вироджується у свою 
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повну протилежність. Держава починає трактуватися як 331 
поліцейний апарат, що хоче примусити людей бути «щас-
ливими» незалежно від їхньої волі. 

Правильному вихованню громадян, за П., мало сприя- ' - • 
ти мистецтво. Нещадно критикуючи історико-міфологічну 
традицію, елементарну космологію, риторику, художню 
літературу (Гомер, Гесіод, Есхіл, Евріпід) за «безідейність», 
«догматичність», «умоглядність», П. спростовує себе влас-
ними творами з їхніми образністю, високою художністю 
та стилістичною вишуканістю. « 

Загалом учення П. справило величезний вплив на Р. 
розвиток світової науки та суспільної думки (діалектич-
ний метод, аналіз мови та мислення, проблем буття, спів-
відношення загального й одиничного тощо). 

2 
ПЛУТАРХ (ІНоитархої;; нар. бл. 46—126 pp. н. е.) — грецький | 

біограф із Херонеї (Беотія), який навчався в Афінах, а в н 
Дельфах був жерцем Апполона Пітійського. Здійснив < 
подорожі до Єгипту, Італії, довго жив у Римі. До нас 
дійшла більша частина його праць (150 з 207), присвя-
чених науковим, моральним і літературним питанням, які 
є плодом його феноменальної начитаності. Усі твори П. 
можна поділити на популярно-філософські, написані у 
формі діалогу або діатриби з численними філософськими 
цитатами, та біографії, де історичні події є лише тлом для 
відтворення образів грецьких і римських військових і 
політичних діячів як об'єктів наслідування. Найвідоміши-
ми творами П. є «Моралії» («'Н9іка») та «Порівняльні 
життєписи» («ПараЯА.тіА,оі рЬі»). Згідно з елліністично-
римською традицією, П. звернувся до жанру біографії, 
щоб дослідити яскраві особистості відомих героїв, полко-
водців, імператорів, державних діячів. Серед 50 життєписів 
46 містять порівняльні біографії греків і римлян, побудо-
вані за принципом зіставлення. Звертання до найвідомі-
ших постатей минулого (Александр і Цезар, Демосфен і 
Ціцерон, Арістофан і Менандр) для П. — реальна можли-
вість поліпшити сучасність, спираючись на історичні 
приклади, зрозуміти моральне підґрунтя тих чи інших 
людських учинків. 

ПОЛІВІЙ (ПоА.иРш?; бл. 201—120 pp. до н. е.) — видатний 
давньогрецький історик. Народився в Аркадії, в місті Ме-
галополісі, в сім'ї стратега Ахейського союзу Лікарта. 



332 Вихований на вченні Арістотеля, з юних літ брав участь у 
державному житті. 181 р. віцряджениіі до Александра як 

^ дипломат. Був на посаді начальника кінноти. Після третьої 
Македонської війни (171—167 pp.), в якій римляни пере-

^ ^ могли македонського царя Персея, його відправили до 
^ Риму в складі 1000 греків-заложників. Прожив у Римі 16 
Л років, близько познайомився з представниками римської 

^ прогресивної аристократії й мав на них сильний вплив. 
^ Завдяки своїм зв'язкам із очільниками римської політики 

дістав дозвіл повернутися на батьківщину (150 р. до н. е.). 
Незважаючи на отриману свободу, супроводить Сціпіона в 
деяких його походах. Відомий насамперед як автор «За-
гальної історії» в сорока книгах. Багато творів не збере-
глося. «Загальна історія» належить до небагатьох прозових 
творів елліністичного періоду, які дійшли до нас майже 
цілком (п'ять перших книг й багато уривків з інших). По 
суті, цей твір є першою спробою дати історію всіх держав 
Середземномор'я від 264 до 144 pp. до н. е.; події в Греції, 
зокрема, змальовуються до 140— 139 pp. до н. е. Засадни-
ча мета твору — показати, як упродовж 53 років римляни 
підкорили своїй владі майже весь світ. На думку П., успіх 
римлян пояснюється міцністю державного ладу. Творчо 
успадкувавши вчення Арістотеля про три найкращі різно-
види державного ладу (монархію, аристократію, демокра-
тію), П. вбачає в Римі ідеальне поєднання цих форм, 
здатне забезпечити державну рівновагу. П. критично ста-
виться до джерел, прагне правдиво, об'єктивно, через 
аналіз причинових зв'язків, відтворити історичні події. 
Виявляє знання географії та архівних документів. Стиль 
викладу — стислий, лаконічний, логічно чіткий. Прослав-
ляючи Рим, П. набув великої популярності в римських 
панівних колах. Послідовником П. вважав себе Ціцерон, 
виклавши його теорію римського ладу в діалозі «Про 
державу». Працею П. користувалися історики пізнішого 
часу, зокрема Тіт Лівій. Безпосереднім продовжувачем П. 
виступає історик-сто'їк Посіданій, а також Лівій. Його теорія 
держави запозичена Макіавеллі, теорія середовища — 
Монтеск'є. 

ПОЛІМЕТРИ — вірші метричної структури, яка не дозволяє 
поділ рядка на однотипні стопи чи метри. П. користу-
вався Катулл. 



«ПОНТІЙСЬКІ ПОСЛАННЯ» — збірка елегій Овідія в чоти- 333 
рьох книгах, розпочата десь у 12 році й закінчена в ^ 
останні роки життя. У цьому творі, як у «Скорботних еле- <4 
гіях», переважає одноманітність тону, смуток, нарікання 
на долю й прохання про помилування. Проте тут поет 
звертається до високопоставлених друзів, уже називаючи 
їх по імені, чого він не робив у попередніх збірках, ос-
кільки боявся накликати гнів Августа й нашкодити своїм 
адресатам. У цій збірці вже трапляються також мотиви 
своєріцного задумливого гумору та веселощів; поет вда- ŝ  
ється у віршах цієї збірки також до риторики та міфології, р, 
що свідчить про те, що він уже звикав до нового способу ĝ  
життя. Двоє послань збірки звернено до дружини. g 

«ПОСЛАННЯ» — дві книги творів Горація, написані гекза- g 
метром, які побачили світ між 20 і 13 pp. до н. е. Прозаїчні | 
послання здавна використовувалися з дидактичною g 
метою, але до того часу поетичні листи писалися лише < 
спорадично. Горацій робить лист літературним жанром. 
Стиль листа дає можливість поетові поєднати філософські 
роздуми з індивідуально пережитим, з конкретною життє-
вою ситуацією, що демократизувало жанр, наблизило до 
ширшого кола читачів. Горацій уникає політичних тем. 
Обидві книги присвячено проблемі самовиховання та 
життєвій філософії. Даючи кодекс поведінки, Горацій не 
відступає від обраного ним шляху розумного компромісу. 
Книга «П.» — значний крок у розумінні мистецтва зобра-
ження внутрішнього світу індивіда. 

«ПОСЛАННЯ» («Героїні») — збірка любовних елегій Овідія, 
що являють собою листи міфологічних героїнь до 
чоловіків і коханих, із якими вони перебувають у розлуці. 
У цій збірці автор звертається до теми кохання, але сер-
йозніше, ніж у «Любовних елегіях». Тепер він спирається 
на міфологію, використовує сюжети грецьких трагедій, 
поезію Катулла, пам'ятки образотворчого мистецтва, 
творчо їх переосмислюючи. Героїні Овідія дуже відрізня-
ються від величних образів епосу чи трагедії. Це сенти-
ментальні красуні, безпорадні й боязкі. Своєрідна форма 
(листи 15-ти героїнь) дає змогу продемонструвати мис-
тецтво риторичної декламації. Усі листи написано на одну 
тему — розлука, туга за коханим, спогади про зародження 
кохання, думки про смерть, благання про повернення. 



334 Але кожна героїня виражає свої почуття по-різному, у 
формі ліричного монологу, що для римської поезії того 

^ часу було новиною. 

^s? «ПОСЛАННЯ ДО ПІСОНІВ» - твір другої книги «Послань» 
Горація, в якому викладено погляди автора на поетичне 
мистецтво. «П.» належить до так званих нормативних пое-

Ф тик, через що його назвали «Ars poetica» («Наука поезії»). 
Мм Горацііі пропонує сучасним поетам навчатися в класиків 

грецької літератури, опановувати мистецтво взірців, проте 
застерігає від сліпого наслідування. Горацій залищає за 
ними право оригінального переспіву відомих тем відомими 
поетичними засобами. Поет має право вільно добирати 
слова, черпаючи їх із життя, й відливати їх у класичній 
формі поетичного твору. Майстерне поєднання слів, за 
Горацієм, може оновити застаріле слово, відкриваючи в 
ньому нові семантичні потенції. Із усіх поетичних мистецтв 
Горацій докладно зупиняється тільки на драмі. Запрова-
джений ним канон передбачає трагедію класичного типу. 

«Наука поезії» є справжнім маніфестом римського 
класицизму часів Августа. Вона мала великий вплив на 
створення нормативної поетики європейського класицизму. 

ПРЕТЕКСТАТЛ — різновид римської трагедії на тему рим-
ської історії. Назва походить від назви одягу римських 
магістратів (тога претекста), що його носили головні дійові 
особи цих драм. Зачинателем П. вважали Невія. 

«ПРІАПЕЙСЬКІ ВІРШІ» — короткі грубувато-жартівливі 
вірші про бога Пріапа, які збереглися в анонімній збірці 
П ст. н. е. 

«ПРОМЕТЕЙ ЗАКУТИЙ» - одна з найвідоміших трагедій 
Есхіла. Була виставлена бл. 469 р. до н. е. у складі тетрало-
гії, до якої входили також трагедії «Визволення Прометея», 
«Прометей-Вогненосець» і невідома нам сатірівська 
драма. Згідно з міфом, Прометей є тітаном, який допоміг 
Зевсові стати володарем, всевладним богом. Коли Зевс 
розгнівався на людей за те, що вони, за порадою Проме-
тея, стали приносити з жертву богам лише кістки забитих 
тварин, а самі їли м'ясо, й відібрав у них вогонь, Проме-
тей приніс викрадений з Олімпу вогонь людям і врятував 
їх від загибелі. За наказом Зевса Прометей був прикутий 



до однієї зі скель Кавказу і зносив тяжкі муки (щодня 
орел клював йому печінку, а за ніч вона виростала знову). 
Минули тисячоліття, поки Геракл убив орла й звільнив 
Прометея. Перша згадка про Прометея в літературі нале-
жить Гесіодові {«Теогонія», «Труди і дні»), Гесіод змальовує 
Прометея хитрим і підступним; він заслужив кару за те, 
що обдурив Зевса. Есхіл же змальовує свого героя 
тітаном, який урятував людство й свідомо поніс кару. 
Прометей — правдолюбець і богоборець, непримиренний 
до будь-якого насильства та компромісів, здатний терпіти 
муки заради високої ідеї. 

Трагедія починається з того, що Влада та Сила (вико-
навці волі Зевса) приводять Прометея на край світу, в 
Скіфію. Гефест приковує його до скелі. Коли Прометей 
залишається насамоті, з'являються бог Океан та його 
дочки — німфи Океаніди. Прометей розповідає про свою 
гірку долю, йому співчувають. У той же час Океан радить 
йому замиритися з Зевсом; коли Прометей відмовляється, 
Океан відлітає на крилатому грифоні. Потім приходить Іо, 
дочка аргоського царя Інаха, через ревнощі перетворена 
Герою на корову. Прометей провіщає Гі майбутнє: одним 
із нащадків Іо буде герой, який врятує його (натяк на 
Геракла). Крім того, Прометей промовляє, що лише він 
один знає таємницю загибелі Зевса й здатен його 
врятувати. Посланий Зевсом Гермес пофожує тітанові, 
вимагаючи розкрити таємницю, але Прометей відмовля-
ється. Тоді Зевс насилає бурю, його блискавка влучає в 
скелю, і Прометей разом зі скелею провалюється під 
землю. 

Центральною ідеєю «П. з.» є зіткнення влади тирана з 
борцем і мучеником за щастя людства. Есхіл засуджує 
зрадництво (незважаючи на погрози Гермеса, Океаніди 
залишаються вірними Прометеєві), критично ставиться до 
традиційних релігійних поглядів, наділяючи богів нега-
тивними рисами характеру. 

Художні особливості «П. 3.» характеризуються появою 
головного героя, наділеного певними рисами характеру, 
діалогічністю тексту, чіткішим окресленням епізодичних 
образів. Водночас дія твору багато в чому статична, а 
характери героїв позначені схематизмом. Образ Прометея 
мав величезний уплив на західну та вітчизняну літературу, 
на образотворче мистецтво. Українською мовою трагедія 
перекладена Борисом Теном. 
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336 П Р О П Е Р Щ Й СЕКСТ (Propertius Sextus; бл. 4 7 - 1 5 pp. до 
н. е.) — відомий римський елегійний поет, автор чотирьох 

^ книжок. Перша з них озаглавлена «Кінфія» — псевдоні-
мом коханої Гостії. Тут уміщено поезії на теми про щастя 

^ любити, вірність у коханні, ревнощі до суперників, про Ф ЩЩ , 
^ пекельні муки закоханих. У наступних книгах лірика кохан-
rt ня поступається роздумам про поезію, невдоволенню щодо 

^ користолюбства й аморальності сучасників. П. належав до 
гуртка Мецената, який вимагав прославляння римської 
дійсності й нового політичного ладу. У четвертій книзі П. 
виявляє себе послідовником Каллімаха й звертається до 
сюжетів римської історії та міфологічного оспівування 
околиць Вічного міста. Із формального погляду в поезії П. 
можна побачити недосконалості; ускладнена мова з 
алюзіями з дуже давньої міфології є важка для розуміння, 
проте глибокі почуття й емоційність творів П. забезпе-
чили їм прихильність читачів за доби Античності й Від-
родження. Творчість П. справила вплив на Гьоте («Римські 
елегії»). Є переклади українською мовою А. Содомори. 

ПРОЦЕСІЯ (processio «виступ, хід») — хода великої кількості 
людей із певною метою, переважно для надання почестей. 
Найбільшого розвитку П. досягли в добу розквіту 
грецьких полісів, в елліністичний період культ правителя, 
дедалі більше віддаляючись від релігійного суспільного 
свята, трансформував П. у представницький супровід. Для 
Римської імперії сакральна П. була релігійною функцією 
лише певних груп населення. В офіційних імператорських 
П., що виникли на релігійному грунті, так само, як і в 
тріумфальній ході, простежується зв'язок представниць-
ких завдань і культових вимог. 

«ПСЕВДОЛ» — комедія Плавта, поставлена на сцені 191 р. 
до н. е. на Мегалесійських іграх із приводу освячення храму 
Фрігійської Матері богів. Це один із пізніх творів Плавта. 
Ціцерон у своєму трактаті «Про старість» зазначав, що 
цією комедією, а також комедією «Грубіян» був задоволе-
ний і сам автор. І справді, змалювання характерів, жвавість 
сюжету, динаміка композиції, колоритність мови — все 
свідчить про зрілу, довершену майстерність комедіографа. 
Комедія мала в Римі велику популярність. Сюжет побу-
дований на інтризі. Молодий афінянин Калідор закоха-
ний у гетеру Фенікію, але не може викупити ії у госпо-
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даря-звідника. Тим часом один македонський військовик 337 
уже виторгував у купця Фенікію за 20 мін, із яких запла-
тив 15, а решту 5 мін пообіцяв прислати через свою дові- ' ' 
рену особу разом із довірчим листом. Центральне місце в 
п'єсі займає образ спритного раба Калідора — Псевдола, 
що є рушійною силою подій, генієм інтриги. Намагаючися 
допомогти Калідору, він обдурює посланця воїна, 
одержує від нього листа, здобуває гроші від приятеля ^ 
Калідора Харія для виплати звідникові й приводить до "" ™ 
свого господаря його кохану. Фенікію вирвали з рук 
звідника Балліона, а Сімон, Калідорів батько, який не 
погоджувався дати синові грошей на викуп Фенікії, | 
програв заклад своєму рабові. Комедія вражає дотепністю S" 
дії, вигадливою інтригою. Ця п'єса засвідчує майстерність 
Плавта в зображенні індивідуальних рис. Образ сприт- g 
ного, розумного й енергійного раба, який виручає свого | 
пасивного й далеко не розумного пана, зустрічатиметься g 
згодом у творчості багатьох західноєвропейських драма- < 
тургів — Шекспіра, Мольєра, Гольдоні, Бомарше. 

«ПТАХИ» — один із найдовершеніших сатиричних творів 
Арктофана. Цій комедії притаманні риси соціальної уто-
пії. Двоє афінських громадян — Пісфетер та Евельпід, 
розчарувавшись у житті з його інтригами, вирушають на 
пошуки блаженної країни. На своєму шляху вони зустрі-
чають Вільдхопера, який сам був колись людиною й розуміє 
мову птахів. Подорожнім не подобається жоден запропо-
нований варіант земного міста, де вони могли б розпочати 
нове життя. Тоді в них з'являється ідея заснувати разом із 
птахами нову державу, яка розташується між небом і 
землею й матиме назву «Зозуляче царство на хмарах», щоб 
у майбутньому до богів без дозволу птахів не доходив 
жоден дим від жертвоприношень. Проте невдовзі планам 
облаштування блаженної країни починають заважати як 
люди, так і боги. Спочатку з'являються різні типи, охочі 
прилучитися до нової справи: злиденний поет, жрець-
оракул, математик, готовий обміряти повітряний простір, 
комісар, який бажає докласти руку до адміністрування в 
новому місті. Арістофан виводить цілу низку різноманіт-
них суспільних типів — людей, які спекулюють на довірі 
співгромадян. Ці люди не потрібні державі птахів і їх із 
ганьбою проганяють. Коли місто було вже майже побу-
довано, до нього прилітає посланниця богів [ріс. Вона 



338 передає людям нагадування Зевса про обов'язок прино-
сити жертви богам. Люди ж на землі всі в захваті від 
заснування нової держави. Вони всі прагнуть перебратися 
в «Зозуляче царство на хмарах». Невдовзі з'являються їхні 
представники: непутящий син, якому здається, що його 

^ батько вже задовго живе на цьому світі й він тепер хотів 
W би, спираючись на пташиний звичай, вкоротити йому віку; 

^ за ним приходить поет Кінесій, який складає дифірамби, 
" але тепер хоче стати соловейком; після нього з'являється 

якийсь Сікофант, який випрошує собі крила, щоб можна 
було більше роздимати вуха. Нарешті приходить Проме-
тей, який заховався від погляду Зевса під парасолю й 
звідти дає поради, як провадити переговори з посланцями 
бога Посейдоном, Гераклом і фрігійським царем Трибалом. 
Пісфетер та Евельпід знають про те, що Геракл любить 
добре попоїсти, вони спокушають його запахами смаже-
ної пташатини. Вдоволений Геракл радить Посейдону 
прийняти ті вимоги, які новий правитель світу висуває до 
Зевса (передати скіпетр і дати дозвіл на одруження з його 
дочкою Басілеєю, яка є персоніфікованим образом коро-
лівства). 

Мешканці Олімпу, які потерпають від голоду та злид-
нів, бо нове царство перехоплює жертовний дим, що під-
носиться з землі до неба, змушені погодитися на запро-
поновані умови. Зевс передає Пісфетеру свій скіпетр і 
віддає за нього свою дочку — красуню Басілею, «царицю 
світу». П'єса завершується весільними й тріумфальними 
піснями. Цією комедією Арістофан передав в алегоричній 
формі одвічне прагнення людей до побудови блаженної 
країни. У комедії багато натяків на політичне й духовне 
життя Афін тих часів. Й.-В. Ґьоте, натхнений цим твором, 
створив вільну обробку першої частини комедії. 

ПУБЛІЛІЙ СИР (Publius Syrus) — римський мімічний поет 
І ст. до н. е., уродженець Сирії, хлопчиком потрапив у 
рабство й був відвезений до Риму, де отримав свободу від 
хазяїна. П. С., досконало володіючи мистецтвом імпрові-
зації, виступав як актор зі своїми мімами, й у змаганні з 
Лаберієм у 46 р. до н. е. отримав перший приз. Із його 
творів збереглася лише збірка окремих фраз з мімів, 
викладених у дотепній формі й розташованих в алфавіт-
ному порядку під назвою "Sententiae" («Вислови»). 
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г ! 
РОМАН — останній оригінальний жанр, створений антич-

ною літературою. Термін роман з'явився в Середні віки 11 # ; ' 
для визначення оповіді «романською» (народною) мовою, ^ І і 
яка побутувала в Європі, на відміну від ученої латини, а ^ 
згодом був перенесений на близькі за змістом твори. У 
літературному плані він є певним синтетичним жанром, 
який увібрав ознаки історичної оповіді, інтригу з останніх 
п'єс Евріпіда, пригоди закоханої пари з Нової комедії, 
цікавий сюжет епосу, кохання та його перипетії, що гіосі- U 
дали значне місце в александрійській поезії, а також деякі ^ 
риси наукової прози та багато прийомів ораторського і 
мистецтва. Наявні матеріали дають підставу вести мову g 
про два поширені типи роману — авантюрно-любовний і 
авантюрно-побутовий. Грецький роман представлений 
авантюрно-любовним, а римський — авантюрно-побу-
товим різновидом. Грецький любовний роман охоплює 
період від І до III ст. н. е. (до нас дійшли твори Харитона, 
Ксенофонта, Татія, Лота, Геліодора). Роман має чимало 
спільних рис. Це, насамперед, спільна схема сюжету. Двоє 
прекрасних молодих людей, які покохали одне одного з 
першого погляду, переслідувані долею і богами. У 
пошуках одне одного їм доводиться пережити численні 
пригоди, аварію корабля, продаж у рабство, ув'язнення, 
полон у розбійників, посягання на честь, уявну смерть 
тош;о. Наприкінці завжди перемагає кохання та вірність. 
Герої, як і їхні почуття, не змінюються, залишаючись 
такими ж гарними і юними, якими вони були на початку 
роману. Головна увага приділяється описові пригод, екзо-
тичних країн тощо. Окремо стоїть роман Лота «Дафніс і 
Хлоя», де на першому місці опинився аналіз кохання, яке 
зароджується в серцях юних героїв. Римський авантюрно-
побутовий роман, представлений творчістю Петронія (І ст. 
н. е.) та Апулея (II ст. н. е.), може бути зарахований до 
сатиричного роману моралі зі значним елементом шах-
райського (крутійського) роману. Обидва твори відбива-
ють сучасне авторам життя, звідси безсумнівно більший 
реалізм римського роману порівняно з грецьким. Ці 
романи будуються як серія епізодів, пов'язаних між собою 



340 тільки головним героєм. Про існування ще одного різно-
виду цього жанру — про роман філософський — дає 

^ уявлення твір Флавія Філострата «Життя Аполлонія Тіан-
ського», в якому оповідається про життя напівлегендар-

Щ ного мага й проповідника І ст. н. е. Хоч античний роман 
не відповідає сучасним уявленням про цей жанр, який 

С^ сформувався під впливом письменників XIX ст., проте 
О свого часу він справив великий вплив на розвиток опо-

відної літератури в Європі. 

с 
САЛЛЮСТІЙ ГАЙ КРІСП (Sallustius Crispus; 8 6 - 3 5 pp. н. е.) 

- римський історик. Збереглися два невеликі твори С.: 
«Змова Катіліни» («Coniuratio Catilinae») та «Югуртинська 
війна» («Bellum lugurthinam»). Про головний твір С. — 
«Історія» («Historiae»), в якому викладалися події після 
смерті Сулли (78 р. до н. е. до початку третьої війни з 
Мітридатом, 67 р. до н. е.) ми можемо судити тільки на 
підставі кількох збережених речей і невеликих уривків. 
Головна тема всіх творів С. — осмислення плину римської 
історії й пояснення причин занепаду республіки. У творах 
С. постає як стійкий мораліст, чудовий майстер портрета 
й блискучий стиліст. Творчість С. справила вплив на 
Таціта. 

САПФІЧНА СТРОФА — поєднання з чотирьох рядків, на-
зване по імені грецької поетеси Сапфо. У метриці С. с. 
переважають трохеї й дактилі. Перші три вірші склада-
ються з 11 складів, четвертий — з 5: 
- и / / и и - и - и 
- и / / и и - и - и 
- и / / и и - и - и 
- и и - и . 

Пістрявим троном славна Афродіта, 
Зевса дочка, майстерна у хитрих ковах! 
Молю тебе, не вбивай моє серце 
Горем, благаю! 



САПФО (Еатгфсб) — видатна грецька поетеса VII ст. до н. е. з 341 
острова Лесбос, представниця ліоноймчно/лірики. Близько 
592 р. через політичну боротьбу на Лесбосі вона мусила 
еміфувати з міста Мітілени на Сицилію, звідки згодом 
повернулася на батьківщину. Відома легенда, ніби С. 
заподіяла собі смерть через нещасливе кохання й кину-
лася в море з Левкадської скелі. Насправді через політичну 
боротьбу на Лесбосі вона мусила еміфувати. Головна тема 
її лірики — кохання, весілля, спілкування подруг, супер-
ництво, ревнощі, розлука. Творам С. притаманні щирість « 
почуттів, тонке сприйняття природи, поетична виразність, р 
мелодійність мови (С. писала еолійським діалектом). Твори § 
С. складали в минулому дев'ять книг, але збереглося лище ^ 
кілька поезій. Легендарними є свідчення про сватання 
Аякея до С. Твори С. українською мовою перекладали g 
А. Кримський, Г. Кочур та А. Содомора. | 

САТИРА (satura) — вид комічного, який відрізняється від < 
інших видів (гумору, іронії) різкістю суджень. Початково 
С. називався вірщ, у змісті якого було глузування над 
певними особами чи подіями. С. як жанр виникає в рим-
ській літературі й дістає назву від страви, в якій була 
змішана велика кількість продуктів, що вказувало на при-
сутність у сатирі різних розмірів, а також описів різно-
манітних фактів та явищ на відміну від інших жанрів, які 
мали чітко визначені рамки. Найдовершенішими зразками 
римської сатири є твори Горація, Персія та особливо 
Ювенала. 

«САТИРИ» або «БЕСІДИ» («Sermones») Горація — збірник 
невеликих творів, написаний гекзаметром', складається з 
двох книг. Перша книга вийшла у світ у 35—34 pp. до н. е., 
друга — близько ЗО р. до н. е. Як і Луцілій, Горацій подає 
сатиричний образ людських вад і життєвих ситуацій. Не 
роблячи гострих політичних закидів, достатньо критично 
й самокритично Горацій змальовує приватну поведінку 
людини. Об'єктом сатири для поета стає жадібність, 
шанолюбство, марнославство, непостійність, заздрощі тощо. 
Його «С.» порушує філософські та соціальні проблеми, 
проблему особистого щастя людини, яке, за Горацієм, 
полягає в «золотій середині», в задоволенні малим. Саме 
тут є джерело внутрішньої незалежності та піднесення над 
особистими пристрастями, які, виростаючи до надмірних 



342 розмірів, перетворюються на пороки. Надмірна насолода 
радощами життя, а також невдоволення долею штовхають 

^ на хибний шлях. Найбільш значущим чинником у дії «С.» 
є їхній приватний тон. Засуджуючи чужі пороки, Горацій 

^ не приховує також власних вад, а питання практичної 
мудрості набувають філософського обґрунтування. 

О САТІРІВСЬКА ДРАМА — п'єса на міфологічний сюжет. Хор 
ріц у С. д. складався з сатірів. На змаганнях кожен драматург 

виставляв три трагедії й одну С. д., в якій у злегка 
гумористичному тоні опрацьовувався який-небудь 
міфологічний сюжет. 

Сатіри — демони родючості, які разом із силенами, з 
якими їх часто ототожнювали, складали почт Діоніса. 
Міфи показують їх лінивими, похітливими, нахабними, 
часто напівп'яними, вони переслідують німф і менад. У 
ранньому образотворчому мистецтві Античності сатірів 
змальовували як напівлюдей-напівтварин: вони вкриті 
шерстю, мають довге волосся, бороду, копита (козлячі або 
конячі), кінські хвости, ріжки або кінські вуха, проте 
тулуб і голова в них людські. Із плином часу тваринні 
риси зникають. 

Відомий міф про сатіра або силена Марсія, який 
змагався в музиці з Аполлоном. Хор сатірів — обов'язковий 
елемент С. д. Коли виникла небезпека того, що з розкві-
том трагедії та комедії С. д. будуть витіснені, Пратін із 
Фліунта контрастно співвідніс дію своїх С. д. зі своїми ж 
трагедіями. При цьому герої трагедії (особливо Геракл) 
потрапляли в комічне становище. У такий спосіб 
Пратінові вдалося досягти того, що С. д. міцно увійшли 
до складу театральних вистав як четверта драма після 
трилогії. 

Єдина цілковито збережена С. д. — «Кіклоп» Евріпіда. 
Дійшли до нас також великі уривки з «Рибалок» Есхіла та 
«Слідопитів» Софокла. Сцени з с. д. були улюбленими 
сюжетами малюнків на вазах. 

САТУРНІВ ВІРШ — своєрідний давній розмір, яким корис-
тувалися перші римські поети до запровадження віршових 
форм грецького взірця. Розмір називали сатурновим від 
імені бога Сатурна, міфічного найдавнішого володаря 
Італії. С. в. мав два піввірші по 3—4 піднесення в кожному. 
С. в. коротший за гекзаметр. 
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Mallum dabunt Metelli Naevio poetae 
(Дадуть Метелли прочуханки Невію-поету). 

Варіанти С. в. різноманітні, і його метричну природу : 
визначити ще не вдалося. Після зникнення з літератури К 
він продовжував застосовуватися в культових текстах і | j j 
надмогильних написах. Ь, j 

СВЕТОНІЙ ГАЙ ТРАНКВиїЛ (Svetonius Tranquillus; бл. 70 p. 
— бл. 140 p. н. е.) — римський письменник. Назви втра- & 
чених творів С.: «Про царів», «Про громадські посади», С* 
«Про тілесні вади», «Про рік у римлян», «Про види вбран- ^ 
ня», «Про прокльони та лайки й про походження кожного», .fe 
«Про Рим і римські звичаї та мораль», «Про дитячі ігри та ^ 
мораль» — свідчать про його різноманітні інтереси. До р 
нас дійшли фрагменти творів С. «Про граматиків і рито- р 
рів», «Про поетів» і майже цілком його праця «Життя 
дванадцяти Цезарів». У цьому творі представлені за певною 
схемою, з великою кількістю подробиць, біографії дванад-
цяти імператорів: від Юлія Цезаря до Доміціана. Завдання 
С. — не створення цілісного образу, а системний виклад 
біографічних даних. Його твір справив вплив на творців 
біографій у добу пізньої Античності та Середньовіччя. 

«СЕМЕРО ПРОТИ ФІВ» — трагедія Есхіаа, поставлена 467 р. 
до н. е. як складова частина тетралогії, куди входили також 
трагедії «Лай», «Едіп» і сатірівська драма «Сфінкс» (жоден 
із названих творів не зберігся). У трагедії йдеться про 
облогу Фів і двобій між Етеоклом і Полініком, обидва 
брати загинули. Трагедія починається з прологу. Етеокл 
очолює оборону міста й посилає Розвідника дізнатися, 
куди прямує супротивник. Хор фіванських дівчат і жінок 
передчуває нещастя, яке впаде на мешканців переможе-
ного міста. Етеокл закликає їх не панікувати й благає 
богів урятувати місто. Центральне місце в трагедії — роз-
мова Етеокла з Розвідником, із якої він дізнається про 
сімох вождів і призначає проти кожного з них полководця 
з урахуванням притаманних йому рис. Дізнавшися, що до 
сьомих воріт підступає Полінік, Етеокл вирішує сам іти 
йому назустріч, незважаючи на спроби хору зупинити 
його. Хор скорботно згадує нещастя роду Едіпа. З'явля-
ється Вісник і сповіщає про загибель братів. В останній 



344 сцені Оповісник повідомляє про рішення старіїішин із 
почестями поховати Етеокла, а тіло Полініка віддати вовкам. 

^ Антігона, сестра обох героїв, має намір поховати Полініка, 
незважаючи на заборону. 

Характерна ознака трагедії — наявність центрального 
^ героя (протагоніста) — Етеокла. Партія актора, таким 
rt чином, дістає перевагу над хоровою частиною. Етеокл 

^ усвідомлює приреченість свого роду, проклятого богами. 
Він ненавидить брата, зневажає жінок, відчуває себе зне-
доленим і самотнім. Водночас Есхіл змальовує ііого воїном, 
талановитим вождем і організатором, який уболіває за 
долю співвітчизників. Він свідомо йде на двобій із братом, 
рятуючи Фіви од навали. Торжество правди, торжество 
держави, яка боронить свою незалежність, — ось провідна 
ідея трагедії. Український переклад належить А. Содоморі. 

СЕНЕКА ЛУЦІЙ АННЕЙ (МОЛОДШИЙ) (Lucius Annaeus 
Seneca; бл. 4 p. до н. е. — 65 р. н. е.) — римський філософ, 
письменник і державний діяч, син Сенеки Старшого. 
Народився в Іспанії, але більшу частину життя провів у 
Римі. Був вихователем Нерона і впливових вельмож, потім 
потрапив у немилість й отримав наказ Нерона накласти 
на себе руки. Саме завдяки наставництву С. перші п'ять 
років царювання Нерона пізніше згадували як часи 
зразкового правління. Твори С., які збереглися частково, 
розпадаються на дві групи: філософські й поетичні. У 
філософських творах {«Моральні листи до Луцілія», сатирі 
«Огарбузення божественного Клавдія») та низці невеликих 
трактатів на етичні теми («Про дружбу», «Про вдячність», 
«Про напередвизначення») С. в дусі ідей стоїцизму про-
повідує природну рівність людей, зневагу до матеріальних 
благ, готовність до смерті. Його вчення справило великий 
вплив на християн. У VI ст. було навіть складено листу-
вання С. з апостолом Павлом. С. писав також трагедії, 
дев'ять із яких дійшли до нас. С. використовує класичні 
міфологічні сюжети («Медея», «Федра», «Едіп», «Тієст» та 
ін.), проте трактує їх зовсім інакше, ніж грецькі трагіки. 
Вони створювалися не для сцени, а для читання. Довгий 
час вважалося, що ці трагедії належать іншому С. За 
Середніх віків С. був відомий тільки як філософ-мораліст. 
С. разом із Ціцероном і грецькими філософами Данте з 
Вергілієм зустрічають у Лімбі («Божественна комедія». 
Пекло, 4). Св. Джером навіть вніс С. до свого списку 



святих, спираючись на згадане апокрифічне листування 345 
С. з апостолом Павлом. С. справив вплив на таких мисли-
телів Відродження й Нового часу, як Петрарка, Еразм 
Роттердамський, Бекон та Монтень. Форма трагедій С. 
послужила зразком для трагедії класицизму. 

І ' І . ' 
СЕПТУАГШТА ('Ербоцлкоута «сімдесят») — переклад Старого 11 

Заповіту на давньогрецьку мову, виконаний у III—11 ст. f 
Під час правління в Єгипті Птоломея 11 Філадельфа юдей-
ська община Александрії доручила сімдесяти переклада-
чам перекласти П'ятикнижжя Мойсееве. За переказом, 
вони працювали поодинці, але коли порівняли переклад, g 
то він збігся слово в слово. Потім до П'ятикнижжя були g" 
додані інші книги Старого Заповіту. Внаслідок цього Сеп- "Щ 
туагінта містить 50 книг, у тому числі 11, які були відхи- g 
лені юдейськими богословами при канонізації давньо- f 
єврейського тексту Біблії. У 1—11 ст. католицька церква | 
визнає ці 11 книг, православна вносить іх у загальний < 
текст, але вважає неканонічними, протестанти їх від-
кидають. 

СІМОНІД КЕОСЬКИЙ (ЕціМУІбтіс; бл. 556-468 pp.) - грець-
кий поет з острова Кос, творець жанру епінікія, дядько 
Вакхшда й приятель Темістокла. Уславився також своїми 
тренами. Був першим поетом, який складав вірші на 
замовлення та брав за це плату. Жив при дворах можно-
владців і тиранів, де до нього ставилися з особливою 
повагою. В Афінах жив при дворі синів Пісістрата Гіпія та 
Гіпарха. Після падіння Пісістратів переїхав до Фессалії, де 
гостював у Алеудів та Скопадів. У змаганні поетів при 
написанні елегії на честь загиблих при Марафоні здобув 
перемогу над Есхілом. Як зазначав сам С., він перемагав 
56 разів на поетичних змаганнях майстрів дифірамбу. С. 
був також майстром епіграм, йому приписували багато 
епіграм на теми греко-перських воєн, серед них — епі-
граму, присвячену полеглим при Термопілах спартанцям: 
«Подорожній, вістку передай співгромадянам в Лакеде-
моні. їхнім наказам вірні, тут лежимо ми в могилі». І все 
ж славу С. принесли хорові пісні, енкомії (похвали), епі-
нікії (пісні на честь переможців). Поет розмірковував над 
долею людини, яка, не зважаючи на владу й багатства, 
залежить від волі богів і від долі. С. умів своїми творами 
викликати відповідний настрій у читача, його схвильо-



346 ваність, співчуття, про що свідчить збережений фрагмент 
«Скарги Данаї». Із великої спадщини С. до нас дійшли 
тільки уривки. 

Щ СІМПОСІЙ (БЕНКЕТ) (Еицїїбошу) - у класичній Греції С. 
був бенкетом, на якому менще пили, а більше розважа-

єм лися, провадили дружні й філософські бесіди. Вино 
О змішували з водою, вечір супроводжувався музикою, грою 

Р н на флейтах, присутністю гетер, а також змаганнями в 
піснях та відгадках. Атмосфера й сюжети цих зібрань від-
бито в поезії, а також у малюнках на вазах. Як літературна 
форма С. продовжує традиції відкритої дискусії та приєм-
ної бесіди. Діалог Платана «Бенкет» — це обрамлення для 
дебатів про кохання, утвердження переваги духовної (так 
званої платонічної) любові над фізіологічною. С. Ксено-
фонта — збірка притч про Сократа. Розвиток жанру в 
наступні часи пов'язаний з іменами Плутарха, Авла, 
Макробія, Арктофана й Лукіана (сатира), Петронія (паро-
дія). Сьогодні С. як жанр найчастіше не більше, ніж обмін 
думками, якщо й підігрівається вином, то з метою експре-
сії. Жанр же сколії (застільної пісні) практично забутий. 

«СКОРБОТНІ ЕЛЕГІЇ» — поетична збірка Овідія, написана 
у вигнанні. Ще дорогою на заслання (вона тривала кілька 
місяців), поет написав першу книгу збірки. Чудова елегія, 
де описується остання ніч, проведена в Римі; інші елегії 
містять оповіді про ті пригоди, які трапляються з поетом, 
зокрема плавання бурхливим морем, далі йдуть звернення 
до дружини та друзів, яких він не наважується назвати по 
імені. Усі ці елегії різко відмежовані від попередніх творів 
Овідія глибоким душевним болем, відчуттям безвиході й 
катастрофи. Другу книгу було написано невдовзі після 
прибуття до Риму. Це — суцільні жалісні благання до 
Августа про помилування. У цій частині Овідій виправ-
довує свою літературну діяльність, посилається на при-
клади поетів минулого, які вільно трактували любовні 
теми, й запевняє, що його поезія являла собою здебільшого 
мистецьку фікцію й у жодному разі не відбивала особисте 
життя автора. Проте Август залишався непохитним. На-
ступні три книги «С. е.» присвячено важким роздумам 
поета про власне життя, вони варіюють кілька головних 
тем: звернення до тих осіб, які ще зберегли дружні почут-
тя до вигнанця, прохання про заступництво, про переве-



дення в інше місце заслання, возвеличення поезії, як 347 
єдиної втіхи в сумному житті, у завершальному вірші 
четвертої книги Овідій подає свій життєпис, із якого ^ І 
можна довідатися про місце народження поета, про його . 
батька та брата, про його три одруження й про те, в 
наскільки ранньому віці Овідій почав писати вірші. 

і;' «СКРИНЬКА» — одна з комедій Плавта, в ній розроблена 
тема покинутої і віднайденої дитини. Якийсь багатий 
чоловік після смерті дружини оженився вдруге, взявши 
жінку, яку покинув у молодості. Батьки розшукують дочку, f ; 
яку колись залишили напризволяще, і знаходять її завдяки 5 
скриньці з іграшками, що її" поклали біля дитини. Читаю- ^ 
чи комедію, зазначимо тонку характеристику деяких пер-
сонажів, щирість почуттів молодої дівчини; у п'єсі немає 
розважальних сцен, вона пройнята, здебільшого, моралі-
заторською ідеєю. Це переробка відомої комедії Менандра 
«Співтрапезниці». 

СКРІБОНІЙ ЛАРГ — давньоримський лікар і письменник, 
учень Веттія Валента, страченого у 48 р. н. е. через його 
злочинні зв'язки з Мессаліною; супроводжував Клавдія 
під час походу до Британії. Як лікар С. віддавав перевагу 
медикаментозним засобам лікування, видав збірку рецеп-
тів, що збереглася до наших часів. Фармацевтичні поради 
в ній згруповано за локалізацією та етіологією відповід-
ного захворювання. Більшість рецептів належить самому 
С., їх перевірено ним у практичній діяльності. 

СОЛОН (SoXwv; 640—559 pp. до н. е.) — давньогрецький 
державний діяч і поет. Походив із аристократичного, але 
збіднілого афінського роду. Ініціатор реформи, яка закяала 
економічні засади афінської рабовласницької демократії. 
С. використав жанр елегії — настанову для роздумів на 
суспільно-політичну тематику. Уся його поезія невідділь-
на від особистості С. — державного діяча й трибуна, який 
звертається до слухачів-співгромадян зі своїми думками. 
Підтримуючи прагнення людей до добробуту, він водно-
час застерігав їх від надмірного збагачення й закликав 
дотримувати міри. С. вірив у те, що норми суспільної 
моралі встановлені богами, які можуть карати порушни-
ків. Уперше в давньогрецькій літературі в його творах 
постає проблема особистої відповідальності громадянина 



348 перед суспільством, яка набула широкого звучання в 
афінській трагедії V ст. до н. е. Йому притаманне діяльне 

^ й раціональне ставлення до життя, тому старість він уважав 
періодом життєвої мудрості й активного використання 
набутого досвіду. Дуже популярною була в давнину «Са-

^ ламінська елегія» С., з якої дійшло тільки 6 рядків. Збе-
W реглись уривки його творів, написані ямбом та трохеїч-

^ ними тетраметрами. 
.Рн 

СОФОКЛ (2офокА,тї(;; 496—406 pp. до н. е.) — великий афін-
ський поет-трагік, народився в заможній родйнГв'Кблоні, 
передмісті Афін. Віком С. молодший за Есхіла й на 15 
років старший за Евріпіда. С. здобув добру гімнастичну та 
музичну освіту. У 27 років С. переміг Есхіла на святі Діо-
ніса, після чого Есхіл залишив Афіни й відбув у Сицилію. 
Але в 441 р. С. під час драматургічних змагань був пере-

Софокл. 
Рим. Музеї Ватикану 



можений Евріпідом. у молоді роки за своїми політичними 349 
поглядами близько стояв до Кімона, вождя реакційного _ 
землевласницького угруповання. Згодом С. приєднався до f ' 
Перікла, але до кінця життя тримався помірковано демо-
кратичних поглядів. С., хоча й пережив свого молодшого 
сучасника Евріпіца, все ж за ідеологічною й літературною 
спрямованістю залишився поетом розквіту Афін, «віку 
Перікла». За 60 років своєї літературної діяльності С. на-
писав близько 120 п'єс. Твори ftorojw^H ygjix: 24^.аз.іівін 
здобував перемоі-у на змагаїінях драматургів. Збереглося « 
лІшїеТ'повних трагедій. У 1912 році до них було долучено ^ 
велшсий-уртаок сатірівської драми «Слідопити» на сюжет S 
гомерівського гімну до Гермеса. g 

С. завершив справу перетворення трагедії з ліричної 
кантати на драму, розпочату ще Есхілом. Герої С. здебіль- 2 
шого діють самостійно й самі визначають свою поведінку | 
щодо інших персонажів. Богів С. рідко виводить на сцену. 
Вчинки героїв мотивуються їхнім характером. Виступаю-
чи з трьома трагедіями, С. робить кожну з них самостій-
ним мистецьким цілим, у якому сконцентровано всю його 
проблематику. С. досяг того, що запровадив другорядних 
дійових осіб через третього актора. Надалі антична траге-
дія вже більше не виходила за ці рамки, отже форма 
трагедії, якої їй надав С., була остаточною. Після смерті 
С. його вшанували поряд із Гомером, Архілохом, Есхілом. 
На могилі С. щороку приносили жертви. 

СОФРОН (Есофрші/) — грецький поет середини V ст. до н. е. 
з Сиракуз (Сицілія), який розвинув жанр міма. Міми С. 
являють собою невеликі закінчені драматичні сцени на-
писані прозою. Із його творів до нас дійшли тільки фраг-
менти і назви. 

СПОНДЕЙ (отгоубеїод) — стопа з двох довгих складів. 

СТАСІМ (oTttoiiiov «той, що стоїть») — пісня в трагедії, вико-
нувалася між епісодами хором, який стояв непорушно. С. 
протилежний пародові, співу хору, який рухався до свого 
місця в орхестрі. Зайнявши це місце, хор виконував С. Зі С. 
розпочиналися й ним завершувалися окремі акти трагедії. 

СТЕСІХОР (Етг|оІхорос; кін. VII — перша пол. VI ст. до н. е.) — 
грецький поет. Жив у Тімері (Сицилія). Із його творів дій-



350 шли тільки уривки, у великих ліричних поемах С. вико-
ристовував матеріал міфології, теми героїчного епосу, про 

^ що свідчать назви його творів — «Єлена», «Зруйнування 
Іліона» та ін. У розробці міфів С. подав варіанти, які 

Щ згодом використали трагіки. Його вірші за жанровими 
ознаками займають проміжне становище між епосом, 

Л хоровою лірикою та трагедією. Твори С. складалися, оче-
О видно, з хорової та сольної партії. Його новаторство в 

Р®^ галузі змісту й форми сказань значним чином вплинули 
на подальший розвиток поезії. Він розробив нову струк-
туру віршованого твору, який складався з багаторазово 
повторюваного поєднання двох однакових строф (строфа, 
антистрофа) з еподом (приспівом), складеним уже в ін-
шому ритмі. Таке поєднання називалося тріадою. Вважа-
ється, що, написавши вірша, який осоромлював Єлену, С. 
втратив зір, який, проте, відновився після того, як поет 
написав «Спростування» («Palinodia»). 

«СТІХ», «Стіхус» (Stlxoc) — комедія Плавта (200 p.). Це 
переробка однієї з двох п 'єс Менандра «Брати». Сюжет іТ 
досить простий. Дві сестри виходять заміж за двох братів. 
Чоловіки йдуть із дому, щоб залагодити господарські 
справи, й довго не дають про себе знати. Вірні жінки тер-
пляче чекають на їхнє повернення. Батько підбиває їх 
вийти заміж удруге, щоб забагатіти. Молодиці висловлю-
ють думку, що заміжжя — союз двох і він не залежить від 
майна. Чоловіки повертаються заможні, але в наступних 
сценах жінки вже не беруть участі. Справа повинна 
закінчитися сімейним святом, але останній акт змальовує 
паралельне свято — бенкет рабів, яких очолює Стіхус. 
Комедія не має наскрізної інтриги й розпадається на 
низку сцен, об'єднаних темою повернення чоловіків. 

СТРАБОН ІЗ АМАСЕЇ (StpaPwv; бл. 64 р. до н. е. — бл. 26 р. 
н. е.) — грецький географ і історик. Походив з аристо-
кратичної родини Понту, освіту здобував у Ніссі та Римі. 
Був сучасником утворення Римської імперії. Його родина 
дотримувалася римської орієнтації, й сам С., коли він 
подорожував країнами Середземномор'я, від Вірменії до 
Сардинії, від Чорного моря до Ефіопії, подовгу жив у 
Римі, де, ймовірно, й помер. 

Автор «Записок історичних» у 47 книгах, які обійма-
ють період від 146 р. до н. е. — до 27—20 pp. н. е. У цьому 
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творі С. продовжує дослідження Полібія, компілюючи 351 
праці Тімагена, Полліона, використовуючи праці Плутарха, 
Арріана. Із цього твору С. збереглися тільки фрагменти. 

Найбільшим твором С. є капітальна праця «Геогра-
фія», написана бл. 18 р. н. е. С. визначив роль географа 
як «філософа» — людини, яка присвятила себе вивченню 
мистецтва жити, тобто, мистецтву щастя. Відповідно до 
цього завдання він намагався змалювати картину того, як 
живуть люди, подавши опис Іспанії, Галлії, Британії, 
Ірландії, Італії, Балкан, Кавказу, Персії, Індії, Палестини, « 
Лівії, Єгипту. Цінним є опис С. характеру кожної з цих g;-
країн, її ландшафту, природних багатств; до нього долу- S 
чається інформація історична, міфологічна й літературна. | 
Це був перший античний образ світу, який спирався на ™ 
праці попередників: географів, істориків. Описи С. дуже і 
докладні, деякі з них мають велику вагу в географічній g 
науці. Значну цінність становить ця праця й для істориків ж 
культури. С. уявляє собі нашу Землю як острів, омитий 
Океаном, який складається з чотирьох заток — Каспій-
ської, Середземноморської, Червоної та Перської. Насе-
лений людьми світ С. ділив на Європу, Азію та Лівію, 
тобто Африку. 

С. писав простою дохідливою мовою без риторичних 
прикрас. Діловитість стилю й еклектичне нагромадження 
відомостей з різнопланових джерел дали підставу пізні-
шим ученим закидати авторові відсутність чуття форми, 
смаку, а також суперечливість. Твір С. був, проте, мало 
відомий аж до Нового часу. 

«Географія» С, — цінна праця Античності, яка дає 
важливу інформацію про те, як розвивалися й розширю-
валися знання про населений світ, про спільність долі 
мешканців землі. С. написав також «Історичні коментарі» 
у сорока семи книгах, від яких збереглися нечисленні 
фрагменти. 

СУЛЬПІЦІЯ (Sulpicia) — знатна молода римлянка, яка жила 
у другій пол. І ст. до н. е., племінниця Валерія Мессали 
Корвіна, покровителя Тібула. У поетичному доробку Ті-
була є шість любовних елегій (4—7—12) С., у яких вона 
оспівує своє пристрасне кохання до юнака, що ховався під 
псевдонімом Керінф. Це єдині збережені вірші, написані 
римською поетесою. 
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ТАТІЙ АХІЛЛ (Tatius Achilles) — автор одного зі збережених 

пізньогрецьких романів «Левкіппа і Клітофонт», датова-
ного Г1—ПІ ст. Твір сютадається з восьми книг, написаних 
під впливом другої софістики — течії, яка на перше місце 
висувала формальне ораторське мистецтво, покликане 
заступити філософію й поезію, виховуючи, на думку його 
адептів, високий стиль думок і героїчні почуття. Викорис-
товуючи вироблений софістами незвичний для античної 
літератури прийом розкриття плину іншої свідомості, Т. 
це робить через оповідь про пригоди закоханих — 
Левкіппи та Клітофонта. Дійові особи роману виголошують 
пишномовні сентенції про кохання, запозичені з «Діалогів» 
Платана та творів Ксенофонта Ефеського й інших філо-
софів. Таким чином автор пародіює проблематику й фор-
мальні особливості любовного роману, компрометуючи 
його ідейний зміст і форму. Психологія кохання підмінена 
антологією думок про це прекрасне почуття, викладеною 
в численних декламаціях і традиційних софістичних супе-
речностях. Крім дискусії, автор використовує й інші при-
йоми нової софістики: промови, листи, байки, псевдо-
природничі екскурси. Шлюбна ідилія й філантропічна 
гуманність у романі дискредитовані: стосункам головних 
героїв протиставлено заборонену, нездатну дійти до шлюб-
ного завершення любовну колізію, втілену в образах дру-
горядних персонажів: Меліти, Клінія, Менелая. Присвя-
чені їй епізоди дешо нагадують психологічний роман, 
котрий так і не з'явився на грецькому ґрунті. Характерно, 
що дивовижні пригоди отримують реалістичне пояснен-
ня, а релігійні тенденції відступають. Багато сюжетних 
ходів пов'язано з мотивами нової комедії: втеча Кліто-
фонта і Левкіппи з дому; врятування Левкіппи, призна-
ченої єгипетськими розбійниками на жертву богам; лібе-
ральне потрактування поняття вірності. Близькість роману 
Т. до комедійного жанру посилюється вживанням грубих 
вульгаризмів, шо контрастують із вишуканою софістич-
ною пишномовністю. 

ТАЦІТ Публій Корнелій (Publius Cornelius Tacitus; 55 - бл. 
120 pp. н. е.) — видатний римський історик, народився в 
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Галлії в аристократичній родині. Здобув блискучу оратор- 353 
ську освіту, зробив стрімку політичну кар'єру — від поса-
ди квестора (78—79 або 80—81 pp.) до намісника провінції 
Азія (110—111 або 111—112 pp.). Про останні роки життя ,'j 
письменника даних немає. Як письменник Т. став відомий 
після загибелі імператора Доміціана (96 p.), коли влада 
перейшла до імператора Нерви (96—98 pp.). До нас дійшли 
такі твори Т.: «Про життя та характер Юлія Агриколи» 
(«De vita et moribus lulii Agricolae»), «Германія» («Germa-
nia») — обидва твори датуються 96 p.; «Діалог про ора-
торів» («Dialogus de oraloribus») 102 p., «Історія» («Historia») 
105—110 pp., «Аннали» («Annales») — написані пізніше, ніж Щ 
«Історія», й служать її своєрідним ретроспективним допов- ^ 
ненням. 'Ц 

Як історик Т. намагається виявити та проаналізувати « 
внутрішню логіку розгортання подій, розкрити причину І 
їх. Його цікавить характер і настрій тих осіб, ш,о опини- | 
лися у вирі подій: імператори, їхні прихильники й супро- < 
тивники, військо, сенат, жителі Рима та провінцій. Можна 
сказати, що Т. завершив настановлення на аналіз і 
осмислення історичних фактів, розпочате Тукідідом і про-
довжене Полівієм і Саллюстієм. Як письменник Т. — 
видатний майстер драматичної оповіді. Так, описуючи 
життя свого тестя, полководця Юлія Агриколи, він вико-
ристовує прийом контрасту для порівняння вірності Агри-
коли обов'язку зі сваволею імператора Доміціана. Опису-
ючи побут стародавніх германців, він ніби застерігає 
римлян й нагадує їм про потенційну небезпеку від 
германських племен. 

У «Діалозі про ораторів», обґрунтовуючи свій відхід 
від красномовства, Т. наголошує на тому, що занепад 
красномовства є наслідком не тільки деградації вихован-
ня, а й глибокої деградації суспільства в цілому. 

Великі твори Т. «Історія» й «Аннали» (друга назва «Іс-
торія від смерті божественного Августа» («АЬ excessu divi 
Augusti») пронизані ідеєю писати «без гніву й пристрасті» 
(«sine іга et studio»), однак це не означає, що автор байду-
жий до добра та зла: викривати зло та підносити добро Т. 
вважав головним завданням історика. 

«Історія» присвячена періоду правління Флавіїв, охоп-
люючи події від громадянської війни, що привели до вла-
ди Веспасіана (69—79 pp.), до убивства Доміціана (96 p.). 
Твір складався з чотирнадцяти книжок, однак до нас дій-

1 2 Антична література 



354 шли лише І—IV та частина V книги. Отже, описом охоп-
люються тільки 69—70 роки. Лишається невідомим, яке 

^ було ставлення автора до діяльності Веспасіана й Тіта, а 
також до п'ятнадодтилітнього правління Доміціана. 

«Аннали» налічують шістнадцять книжок, із яких цілком 
збереглися 1 - I V , X1I-XV, а частково V, VI, XI, XVI. Т. 

М оповідає про правління Тіберія (14—37 pp.), Клавдія (41 — 
® 54 pp.) та Нерона (54—68 pp.). Даючи характеристику 

fe Неронові, автор показує, як необмежена влада та підла-
бузництво підлеглих спотворили особистість принцепса. 
При змалюванні найвизначніших подій особливо яскра-
вими є описи пожежі в Римі (64 р.) і страти християн; 
змови Пісона й загибелі багатьох видатних людей, звину-
вачених у ній {Сенека, Лукан, Петроній). 

Якщо в «Агриколі» письменник іще покладає надію на 
«доброго» імператора, то в «Історії» та «Анналах» він до-
ходить висновку про несумісність принципату та свободи. 

Стиль Т. з часом змінюється. Якщо в «Агриколі» та 
«Діалозі» він зазнає впливу Ціцерона та Салюстія, то в 
пізніших творах стає стислим, зовні спокійним, розра-
хованим на вдумливого читача. 

ТЕАТР (Geatpov «видовище») — споруда, призначена для 
драматичних вистав: трагедій, сатирівських драм, комедій. 
Первісно — місце урочистостей, відправляння культу Д/о-
ніса, зокрема — Діонісових хорів, тобто дифірамбів. Пер-
ший кам'яний театр (т. зв. Т. Діоніса) споруджено біля 
підніжжя Акрополя у IV ст. до н. е. на місці колишнього 
дерев'яного. За цим зразком побудовано театри в інших 
місцях Греції. Грецький театр складався з трьох найваж-
ливіших частин: розташовані півколом місця для глядачів; 
місце для виступу акторів і хору, орхестра; сценічна 
будівля — скена. 

Римський театр дечим відрізняється від грецького. У 
Римі про театр згадують від середини III ст. до н. е., але 
перший стаціонарний театр на 40 000 місць спорудив 
К. Помпей у 55 р. до н. е. Римський театр складався з трьох 
частин. Місця для глядачів (кілька ярусів) поділялися схо-
дами на кілька секторів. Над останніми лавами підноси-
лася стіна такої ж висоти, як і сцена. Між ними натягали 
канати, на них клали килими, які захищали глядачів у 
спеку. Орхестра призначалася в римському театрі для при-
вілейованих глядачів, бо в римській драмі хору не було. 



Сцена була більша, ніж у грецькому театрі, й пишно 355 
оздоблена. Місце дії акторів — пульпітум. 

Римляни винайшли ще нову видовищну споруду — ' 
амфітеатр, схожий на сучасний цирк, з овальною ареною, 5 
присипаною піском, та концентрично розташованими 
місцями для глядачів. Для захисту від дощу та сонця вся f ' , 
будівля запиналася зверху величезним покровом. В амфі- з { 
театрі відбувалися гладіаторські бойовища, часто в них 
виступади дикі звірі. Найбільшою з таких споруд був Ко-
лізей. Його почав будувати Веспасіан, а завершив Тіт у ^ 
80 р. н. е. Величний Колізей уміщував близько 100 000 f 
осіб. Його руїни й досі височать у Римі. S 

«ТЕОГОНІЯ» (беоуоуіа «Про походження богів») — поема 
Гесіода. Написана на початку VII ст. до н. е. Своєю метою 
античний поет ставив систематизацію грецької міфології, 
чіткий виклад родинних зв'язків між богами, стихіями, 
божествами, страховиськами. Як універсальний довідник 
з генеалогої грецьких богів поема не втратила свого зна-
чення й донині. Але, безумовно, її цінність полягає не 
тільки в цьому. Незважаючи на те, що Гесіод жив після 
Гомера, він відбив у поемі архаїчніше мислення, ніж 
легендарний сліпець. Гесіод воскрешає багато міфів, які 
вражають своєю архаїчною жорстокістю (наприклад про 
оскоплення Кронам Урана) і паралелями з міфологією 
інших народів Середземномор'я та Стародавнього Сходу. 
Приміром, історія боротьби між трьома поколіннями богів 
має риси запозичення від хеттів, де небесного бога Ану 
скидає, оскопивши його, бог землі Кумарбі (зброя Кро-
на — серп — указує на нього як бога землі), якого згодом 
скидає бог грози Тешуб, який народився з голови Кумарбі 
(порівняй перемогу Зевса над Кроном і міф про народ-
ження Атени). Хоча перемога фомовержця над силами 
землі — загальноміфологічна риса, але боротьба трьох, а 
не двох поколінь богів є специфічною рисою саме грець-
кої міфології 

Ще архаїчнішим постає міф про народження Афроді-
ти з моря, який, вірогідно, первісно не був пов'язаний із 
міфом про оскоплення Урана. Перед нами загальносві-
товий міф про появу з первозданного хаосу, який у міфо-
логії має вигляд темних вод, богині світла й тепла (краса 
й любов ототожнюються з цими стихіями). Афродіта по-
стає в Гесіода маііже як першобогиня. Не менш значний 

f 

га. ь» 



356 у нього образ Гекати, здається, звеличений поетом більше, 
ніж це було насправді в тогочасних уявленнях. 

^ У розробці генеалогії богів Гесіод дуже послідовний. 
Спочатку з хаосу виникають стихії, зовсім неантропомор-

™ фні або антропоморфні дуже слабко: Гея, Тартар, Ніч, 
Морок і як першовогонь — Ерос. Гея як богиня-мати 

ГО породжує перші стихії без чоловіка, а потім стає дружи-
О ною свого сина Урана. Майже всі їхні нащадки — і 

Р н страховиська, й тітани — пов'язані з силами землі та по-
тойбічного світу. Перелічення цих наш,адків перетворює 
поему на низку каталогів, нудних для сучасного читача, 
проте дуже важливих в Античності. 

Із появою в сюжеті Зевса й початком тітаномахії опо-
відь набуває динамічності та яскравої виразності. Такими 
є картини вселенської битви, в яких Зевс нищить ворогів 
блискавками, а сторукі велетні вергають каміння та скелі; 
таким є опис бою Зевса зі змієм Тітоном тощо. Особливе 
місце в сюжеті має розповідь про ворожнечу Зевса та 
Прометея, де майбутній есхілівський правдолюбець пока-
заний як шахрай, який докучає цареві богів своїми витів-
ками й зазнає через це справедливого покарання. До 
розповіді про Прометея прилягає міф про жінку Пандору. 
Викладаючи цей міф, Гесіод виступає як запеклий жінко-
ненависник. 

Ще одна особливість поеми — спроба опису хаосу, 
Тартара, світобудови, позбавленої буття. Це опис сил, 
перед якими «навіть боги тремтять» є, очевидно, поетич-
ним образом, створеним самим Гесіодом, а не поперед-
ньою міфографічною традицією. 

Значення «Т.» виходить далеко за рамки античної 
літератури: ця поема відбиває архаїчну міфологію на-
стільки яскраво, що виявляється незамінною при вивченні 
архаїки будь-якого народу. Оригінальну версію тітаномахії 
подає сучасний роман Г. Л. Олді «Герой має бути один». 

ТЕОКРІТ, Феокріт (©ебкрітос; нар. бл. 315 р. до н. е. — рік 
смерті невідомий) — найталановитіший поет Александ-
рійської школи. Народився в місті Сиракузах, але діяль-
ність його проходила в різних частинах елліністичного 
світу. Т. притаманне чутливе сприйняття природи, поезія 
туги кохання, потяг до змалювання інтимних почуттів, 
увага до деталей побуту й пересічних людей. Т. обізнаний 
зі стародавньою літературою, використовує різні літера-



турні діалекти — дорійський, іонійський, еолійськиіі. Т. є 357 
засновником віршованої ідилії («Сірінга», «Ідилія»). 
Твори Т. було впорядковано в окремій збірці лише через 
два століття після його смерті. Творчість Т. стала взірцем ' , 
для поетів наступних поколінь. 

І ТЕРЕНЦІЙ ПУБЛІЙ АФР (Publius Terentius Afer; бл. 1 9 5 -
159 pp. до н. е.) — римський комедіограф, походженням з 
Африки. Рабом він здобув освіту в домі сенатора Теренція 
Лукіяна, який згодом відпустив його на волю. Поет вищих ŝ 
кіл римського суспільства, Т. використовував сюжети й Й 
маски новоаттичної комедії. Він створив шість п'єс: S 
«Дівчина з Андроса», «Сам себе покарав», «Євнух», «Брати», g 
«Форміон», «Свекруха». В його творах немає брутальних 'Щ 
жартів, фубощів, вони людяні. Творчість Т. справила вплив g 
на Мольєра. | 

ТЕРПАНДР (Tepiravepog; 1-а пол. VII ст. до н. е.) — грецький < 
поет і співак із острова Лесбос. Жив у Спарті. Зберігся 
тільки уривок із його гімну на честь Зевса. Т. удосконалив 
кітару, довівши кількість струн до семи, що охоплювали 
повну октаву. Він вважається реформатором ритуальної 
пісні під назвою ном, яка виконувалася в супроводі кітари 
(ліри) й авлоса (інструмент на зразок флейти). 

ТЕСШС, Феспід (0боігц; нар. у VI ст. до н. е.) — грек із 
Ікарії, вперше у 534 р. до н. е. на Великих Діонісіях в 
Афінах і на 61 олімпіаді (536—533), використав поряд із 
хором першого актора-декламатора, який виголошував 
пролог і міг уже вести діалог із хором і його хоревтом, 
створивши таким чином аттичну трагедію. Із його творів 
залишилися тільки окремі фрагменти, але й ті викликають 
сумніви щодо авторства. 

ТІБУЛ АЛЬБІЙ Т. (TibuUus Albius; 5 0 - 1 9 pp. до н. е.) -
римський поет аристократичного походження, приятель 
Горація, відвідував гурток М. В. Мессали. Т. у своїй твор-
чості був далекий від політичної гри, його поезія оспіву-
вала кохання, природу й просте сільське життя, поет 
відчував відразу до війни, до жадібності, що породжує 
війни, він закликав бути невибагливим і задовольнятися 
тим, що є. Його ідеал — безхмарне життя в єдності з 
природою, байдужість до багатства, слави та почестей, 



358 щасливе кохання. Під ім'ям Т. дійшло 4 поетичних книги, 
але тільки перші дві беззаперечно належать Т. Це книга, 

^ присвячена коханню поета до колишньої рабині Делії, 
й книга, присвячена користолюбній Немесіді, в якій 
почуття кохання забарвлюється песимістичними барвами. 

^ У двох інших книгах, крім віршів Т., містяться твори 
W Лігдама, Сульпіції та деяких невідомих авторів. Піц-
® креслено лірична творчість Т. поряд із доробком Катулла 

Р н та Проперція належить до найкращих здобутків римської 
лірики. Елегії Т. написані чистою, в кращому розумінні 
слова вишуканою, мовою. Пам'яті Т. присвятив одну зі 
своїх елегій Овідій. Українською мовою елегію Т. «Війна 
та мир» переклав М. Зеров, є також переклад А. Со-
домори. 

ТІМОТЕЙ (ТіцоЄєос; 450—360 pp. до н. е.) — грецький поет і 
композитор. Народився в Мілеті, автор нового дифірамбу 
та номів. Жив переважно в Афінах, помер у Пеллі (Маке-
донія). Т., як новатор, змішував в одному музичному творі 
різноманітні ритми, розширив діапазон звучання струн-
них інструментів. У його творах музичний супровід мав 
більшу вагу, ніж текст. У кітародичний ном він увів хоро-
вий спів. Т. використовував кітару з одинадцятьма стру-
нами. Коли він із такою кітарою прибув до Спарти, то 
спеціальною постановою ефорі було наказано чотири 
«зайві» струни відрубати. У 1902 р. під Каїром було 
знайдено давній сувій папірусу з фрагментами ліричного 
нома «Перси» (один із найстаріших творів грецької літе-
ратури), метрично різноманітного, без відповідності 
віршів і строф, ймовірно, це лібрето до музики програм-
ного характеру. У цьому творі йдеться про битву під 
Саламіном, змальовану з позиції перської сторони. Крім 
цього твору збереглися також деякі фрагменти гімну на 
честь Артеміди Ефеської, дифірамб Ніобі, Кіклоп та ін. 

ТОГАТА — комедія тоги в Римі. Збільшення питомої ваги 
римської тематики в комедії перетворює жанр палліати на 
жанр Т., комедії тоги, в якій діють уже не грецькі 
персонажі, а римські, в римських костюмах і з римськими 
іменами. Дія цих творів відбувається в Італії, але не в 
самому Римі, а на вулицях маленьких провінційних міст. 
Комедія тоги багато в чому схожа на палліату, але відріз-
няється від неї героями й сюжетами. У Римі не було 



прийнято, щоб раб святкував свою перемогу над госпо- 359 
дарем, отож у Т. зникає один із поширених сюжетів 
грецької комедії, інші зміни були зумовлені соціальним ^ \ 
станом жінки в Італії, через це в Т. жіночим персонажам 
приділено багато уваги: це не гетери, а звичайні жінки з 
їхнім сімейними та побутовими конфліктами. Соціальна 
нерівність закоханих, шлюби проти волі батьків — 
звичайні теми комедії тоги. Ще Сенека визначив, ш,о Т. 
посідають проміжне місце між комедією та трагедією. 
Авторами Т. були Афраній (кінець 11 ст.), Тітіній, Атта. я 
Час розквіту Т. — кінець II і початок 1 ст. 

ТРАГЕДІЇ СЕНЕКИ — йдеться про драматургічну спадщину & 
відомого римського філософа — мораліста, творця так .g 
званого «нового стилю». С. написав дев'ять трагедій: ^ 
«Нестямний Геркулес», «Троянки», «Фінікіянки», «Медея», Щ 
«Федра», «Едіп», «Агамемнон», «Фієст», «Геркулес на 
Етні». Йому ж приписують і авторство трагедії «Октавія», 
але на це питання поки що немає однозначної відповіді. 
У своїх трагедіях С. виступає таким же моралістом, як і у 
філософських трактатах. Усі його трагедії, за винятком 
«Октавії», написано на міфологічні теми з використанням 
сюжетів давньогрецьких драматургів. Однак ці сюжети 
набувають у римського поета своєрідної інтерпретації. 
Найголовніші теми, які С. розробляє у своїх трагедіях — 
це влада фатуму, згубність пристрастей, тиранії, безрадіс-
ність світу, велич мудреця, відхід від суспільного життя, 
смерть і самогубство. Розвиваються ці теми здебільшого в 
піснях хору й у монологах дійових осіб. Для цілісного 
образу драматургії С. слід брати до уваги й риторику, й 
стоїчну філософію, а також елементи драматургічної тех-
ніки. Звідси випливають два важливі висновки. По-перше, 
драми С. не динамічні, а статичні, головним у них є не 
дія, а словесна тканина. По-друге, вони мають деклама-
ційний і риторичний характер. У розгортанні драматур-
гічної дії емоційне наростання домінує над логічним 
розвитком, ефект окремого моменту — над цілісністю 
загального враження. Трагічні сцени набувають у п'єсах 
С. надзвичайного напруження, особливо при зображенні 
убивств, злочинних дій або проявів жорстокості, бруталь-
ності. Дійсність епохи Нерона наклала на них свій від-
биток. У трагедіях С. виявляються засади стоїчної моралі 
й ставлення поета до імператорського тиранічного режиму. 
В «Агамемноні» С. устами хору переконливо прославляє 



360 просте життя, «у скромному побуті життя довговічніше й 
щасливим є той, хто не вирізняється з натовпу» («Федра», 

^ «Тієст» тощо). Там немає справедливої царської влади, де 
«і правда, й сором, і шлюбна вірність тікають із палаців» 

^ («Агамемнон»). «Ніхто не витримує довго влади, яка 
тримається на насильстві, а поміркована влада залиша-

єм ється» («Троянки»). Думки про долю, про смерть і само-
О губство переслідують С. й у трагедіях: «Людину можна 

Вц позбавити життя, але не смерті» («Едіп»), Самі ідеї пород-
жують характер образів трагедій С. Це — люди великої 
пристрасті, які в душевних муках виявляють надмірну 
жорстокість (Медея, Федра). Герої трагедій С. часто виго-
лошують надто довгі монологи (монолог Андромахи на 
смерть сина Астінакса), а надмірність афоризмів спричи-
няється до штучності й декламаційності стилю (монологи 
Медеї). Трагізм у трагедіях С. досягається зображенням 
жахливих сцен, патетичними монологами, розрахованими 
на ефект. Виступаючи філософом-моралістом, С. засуджує 
згубні пристрасті, але водночас він визнає невблаганність 
долі, внаслідок чого у його трагедіях перемагає не вільна 
воля людини, а її приреченість. Письменницький стиль С. 
визивно-недбалий, войовничо-різкий; він не відповідав 
уявленню про величаву гармонію давньогрецької класич-
ної трагедії й не раз викликав осуд, проте все ж спонукав 
до наслідування, починаючи від «Сповіді» Августина й до 
драм Шекспіра та прозових творів доби бароко. Європей-
ська драма навіть у періоди найбільшого схиляння перед 
античною класикою сприймала її' поетику через 
збільшувальне скло пафосу С. 

ТРАГЕДІЯ (траушбіа «цапова пісня», де під цапами мають на 
увазі сатірів) — драматургічний жанр, вид драми, спов-
нений патетики, що відтворює трагічну колізію героїчних 
персонажів з трагічним її завершенням. За визначенням 
Арістотеля, Т. є «наслідування важливої дії шляхом дії, а 
не розповіді, очищення через співчуття та острах». По-
ходження Т. не з'ясовано. Ймовірно, що воно пов'язане з 
обрядом поховання володаря і вже напевно — з культом 
Діоніса. Найбільшого розквіту Т. зазнала в добу розквіту 
рабовласницької демократії в Афінах у V ст. до н. е. Тоді 
Т. вважалися найвищим, найуніверсальнішим серед літе-
ратурних жанрів. У Т. Есхіла, Софокла й Евріпіда безпосе-
редність світосприйняття досягає філософських висот, 



космічного універсалізму в трактуванні історії та вважа- 361 
ється класично досконалою в естетиці міри. Після величі 
Есхіла Т. досягає довершеності, за словами Арістотеля, в 
творчості Софокла (що зображував людеії такими, якими 
вони мають бути) та дещо відходить од цих канонів у . 
творчості Евріпіда (що зображував людей такими, якими ( ' ^ ,̂ 
вони є). Традицію Евріпіда продовжує новітня Т. Коли f^ 
згасають античні Афіни, Т. занепадає. 

У грецькії^ Т. хори виконувалися дорііїським діалек-
том, а діалоги — аттичним. Усі ролі виконували чоловіки. ^ 
Римська Т. складалася за зразком грецької, її започатку- % 
вав у 240 р. до н. е. Лівій Андронік, перекладаючи грецьку S 
Т. Невій за грецьким зразком розробив новий жанр пре-
текстати, тобто римської історичної драми. Енній та 
Пакувій продовжували романізувати грецькі твори. У 
Акція Т. набуває мелодраматичного забарвлення. Овідій 
написав Т. «Медея», яка не збереглася. Найвідоміші Т. 
Сенеки, які вплинули на розвиток цього жанру доби Від-
родження. Римську Т. виконували під час свят, так само 
й комедію, що була в Римі популярнішою. Римська Т. 
відтворювала грецькі сюжети й виконувалася в грецьких 
костюмах, а претекстата — в римських. 

«ТРАХІНЯНКИ» — трагедія Софокла, дата її першої поста-
новки невідома. Деяніра стурбовано чекає повернення 
додому свого чоловіка Геракла: він відбув у свій новий 
похід і від нього вже рік як немає жодної звістки. Її син 
Гіллос збирається на прохання матері в дорогу, щоб роз-
шукати батька, коли з'являється посланець зі звісткою, 
що Геракл уже в дорозі додому. Вісник повідомив, що 
Геракл переміг Евріта й здобув багато військових трофеїв, 
зокрема вродливу юну бранку Іолу. Проте ця дівчина — не 
просто полонянка, Геракл посилає ї"ї перед себе до палацу 
в Трахін. Деяніра одразу збагнула, що Іола — коханка 
Геракла. Проте вона не виказує свого обурення й при-
вітно зустрічає Іолу, начебто зачарована її вродою; все ж 
вона не може цілковито приховати ревнощів, вона страж-
дає, її жіноча гідність, шляхетна честь царівни не дозво-
ляє їй змиритися з існуванням у власному домі молодої 
суперниці, і тут вона згадує про чарівне любовне зілля, 
яке буцімто здатне повертати кохання. Воно замішане на 
крові кентавра Несса, смертельно пораненого отруєною 
стрілою Геракла. Деяніра змащує цим зіллям святковий 



362 хітон Геракла й посилає йому назустріч на знак щирого 
привіту, сподіваючись, що це знову розпалить кохання 
Геракла до неї. Та ледве вона встигла відправити свій 
дарунок, як її пойняв сумнів і страх; їй спадає на думку, 

Щ що Несс міг ї'і обдурити задля помсти Гераклові. Хітон і 
справді роз'їдає тіло героя, він терпить немилосердні 

М муки, а Деяніра, довідавщися про це від сина, сама з роз-
О пачу накладає на себе руки. Помираючи, Геракл наказує 

Р н сину одружитися з Іолою й просить винести своє тіло на 
гору Ора й там спалити на вогнищі. Так збулося прові-
щення, здійснилася воля богів й великий Геракл помирає 
славно на святій горі, взятий на Олімп, заслуживши 
безсмертя та право самому називатися богом. 

П'єса написана під безпосереднім впливом Евріпіда 
(зображення страждань як самоціль), але належить до 
слабших творів Софокла. Найбільшою заслугою драма-
турга тут є добре розроблений жіночий характер на при-
кладі образу Деяніри. Незважаючи на запевнення, що 
вона вже змирилася з подружніми зрадами чоловіка, 
Деяніра все ж не може перебороти себе й стерпіти присут-
ність чоловікової коханки в своєму домі. Тому вона сама, 
хоча й не усвідомлюючи цього, теж винна в своїй смерті. 

Найвдалішою сучасною переробкою цієї п'єси Софок-
ла є твір Езри Паунда під назвою «Жінки з Трахеї». 

«ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД» — віршована комедія Менандра, ос-
новою сюжету якої є конкретний випадок. У комедії 
йдеться про те, як один багатий юнак на ймення Харісій, 
підпивши на святі Таврополій (на честь Артеміди), всту-
пає в статевий зв'язок із якоюсь Панфілою, причому вони 
навіть не встигли як слід роздивитися одне одного. Не-
вдовзі після цього випадку Харісій бере законний шлюб із 
Памфілою, не відаючи про те, що це та сама дівчина, яку 
він зґвалтував на святі Таврополій. Харісій відбуває в 
тривале відрядження, а Памфілія народжує через п'ять 
місяців дитину, проте вона сама не знає, що це дитя від 
Харісія. Повернувшися додому, Харісій довідується про 
появу на світ дитини й кидає дружину. Він заливає горе в 
пиятиках зі своїми приятелями, сходиться з арфісткою 
Гобротон. Памфіла ж, обтяжена й пригнічена сімейними 
обставинами, підкидає дитину чужим людям. Дитина 
потрапляє спочатку до Харісієвого раба, а той віддає й" 
рабові Харісієвого приятеля. Раби сперечаються між собою 



про те, кому ж мають належати речі, які були знайдені 363 
при дитині, серед іншого й той перстень, якого Харісій 
загубив на святі, а Памфіла знайшла. Розсудити їх про- •І ч 
сять Смікріна, батька Памфіли, і той присуджує речі . t 
разом із дитиною рабові, який взяв дитину на виховання. 
Тут Харісіїв раб, побачивши перстень господаря, одразу і "і j 
зрозумів, хто ж справжній батько дитини. Тим часом | | 
Гобротон, узявши дитину до себе разом із перснем, легко 
переконала Харісія, що це їхня дитина. У цей час з'ясо-
вується також і те, що Гобротон теж була на святі Тавро- „ 
полій і навіть пам'ятає Памфілу. У гетери несподівано ^ 
зароджується співчуття до Памфіли й вона розповідає їй 5 
всю цю історію, а тоді віддає їй дитину разом із перснем g" 
Харісія, а той, повіривши розповіді Гобротон, кається, що 
так несправедливо вчинив із Памфілою. У наступній 
сцені Гобротон розкриває Харісію таємницю й радить ? 
йому повернутися до Памфіли. Менандр виступає тут | 
прихильником здорових сімейних стосунків, проповіду- ~ 
ючи шляхетні почуття, які він убачає навіть у гетері та в 
рабах. Мораль його твору випливає немовби сама по собі, 
поет нікого не таврує й нікого не змушує до доброчин-
ства, посилаючися при цьому на якийсь визнаний 
авторитет. Менандр показує, що всім людям властиві 
певні слабкості й що люди вчиняють у своєму житті часом 
і негідні вчинки. Проте всі його персонажі не позбавлені 
й позитивних рис, що дає підставу сподіватися на те, що 
усвідомлення ними своїх вад породить у них також і 
бажання виправити їх. 

ТРИМЕТРИ (tpeXe «три», цетроу «метр») — найуживаніший 
розмір після гекзаметра. За свідченням Плутарха, був 
запровадженим до поезії Архілохом. Використовувався в 
трагедії, комедії та сатиричній драмі. Схема ямбічного 
триметра така: 
и ( - ) - и - и ( - ) - и - и ( - ) - 0 ( - ) 

ТРОХЕЇЧНИЙ ТЕТРАМЕТР — найпоширеніший трохеїчний 
вірш, який часто використовується у трагедіях Есхіла та 
Софокла, у лірику був запроваджений Архілохом. 
- ^ и - и ( - ) - и - и ( - ) / / - и - и ( - ) - и и ( - ) 

«ТРОЯНКИ» — трагедія Евріпіда, написана 415 р. до н. е. 
Твір відкривається прологом Посейдона. Бог, який колись 



364 був захисником Трої, тепер, після падіння міста, проща-
ється з ним. Але він хоче помститися ахеііцям, які зруй-

^ нували Трою та перешкодити їм повернутися додому. Про 
це він домовляється з Атеною, яка з'являється перед ним 
для короткої розмови. Атена розгнівана на своїх підопіч-
них, тому що вони осквернили її святиню в Трої. Після 
цієї передісторії цариця Гекаба, постать якої перебуває в 
центрі уваги твору, викликає до себе хор полонених троя-
нок. Жінкам, які ще нічого не знають про свою подальшу 
долю, грецький герольд Талтібій провіщає їхній майбутній 
жереб: Кассандру, дочку Гекаби, віддадуть Агамемнону, 
Андромаху, дружину Гектара, Неоптолему, синові Ахілла, а 
саму Гекабу — Одіссею. Кассандра в нестямі відкриває 
дальше майбутнє (трагічну долю Агамемнона й тривале 
блукання в мандрах, що чекають на Одіссея). Потім 
приходить Андромаха, тримаючи свого синочка Астінакса 
на руках. Гекаба намагається підбадьорити ї"і, якось розра-
дити, розвіяти її великий сум. Аж тут надходить повідом-
лення, що Андромаха повинна віддати Астінакса. Греки 
вирішили, що Астінакса слід убити. Після зворущливої 
сцени прощання матері з сином з'являється Менелай із 
вимогою до жінок видати йому дружину Єлену. Та вихо-
дить до нього в цілковитій упевненості, що її чари невід-
порні й що вони подіють і цього разу. Єлена намагається 
виправдатися перед Менелаєм за те, що саме вона стала 
головним приводом до війни, подаючи себе як жертву 
природної вроди. Гекаба, проте, не знімає з неї її про-
вини. Менелай віддає наказ відправити Єлену до Греції, 
де над нею повинен відбутися суд. Але можливо, що їй і 
там знову вдасться причарувати Менелая та пом'якшити 
його гнів. Після того, як Єлена поїхала, Гекабі завдано 
нових страждань. Мало того, що вона втратила при заги-
белі Трої чоловіка й усіх своїх синів, що її дочку Полі-
ксену принесли в жертву на могилі Ахілла, вона мусить 
тепер поховати малого Астінакса і спостерігати, як 
вогняний смерч поглинає Трою й пишне місто перетво-
рюється на згарище. Коли ж вона сама захотіла кинутись 
у вогонь, їй цього не дозволили зробити, разом із іншими 
жінками вона потрапляє в полон. 

Ця трагедія, яка належить до найсильніщих у всій 
творчості Евріпіда, була спочатку частиною трилогії, єди-
ної, про існування якої у творчій спадщині поета відомо. 
За нею йшла друга частина «Александр» (друге ім'я 



Парка) й третя частина — «Паламед». Проте «Троянки» 
сприймаються як самостійний майстерний твір. У підне-
сені й приголомшливі епізоди плачу за Гекабою й страж-
дань Андромахи вдало вплетені сцени Менелая та Єлени, 
які в характеристиці «найвродливішої і найспокусливішої 
жінки світу» не мають рівних в античній і взагалі у 
світовій трагедії. 

ТРОЯНСЬКИЙ КІКЛ — систематизація давньогрецьких ге-
роїчних епічних поем, присвячених подіям Троянської ^ 
війни. Спроба першої систематизації була зроблена в ^ 
александрійську епоху. Поряд із Фіванським кіклом Т. к. g 
був особливо популярним у письменників пізнішого часу. g" 
До Т. к. належать такі поеми: «Кіпрії» (поема в 11-ти піс-
нях, автором вважають Стасіна; збереглося 47 неповних g 
віршів-гекзаметрів у 10-ти уривках); «Іліада» Гомера; g 
«Ефіопіда» (поема у 5-ти піснях, приписують Арктінові; н 
дійшов один початковий уривок у двох віршах); «Мала < 
Іліада» (поема у 4-х піснях, автором уважають Лесха; 
збереглося 27 неповних віршів у семи уривках); «Зруй-
нування Трої» (поема у двох піснях, приписують Арктінові; 
збереглося десять віршів у двох уривках); «Повернення, 
або Пости» (поема у п'яти віршах, приписувана Гагію; 
дійшов один уривок у трьох віршах); «Одіссея» Гомера; 
«Телегонія» (поема у двох піснях, приписувана Евгам-
мону, жодного вірша не збереглося). 

Поема «Кіпрії» присвячена подіям, шо передували по-
чатку Троянської війни. На прохання Матері Геї позба-
вити її надмірного тягаря — людей — боги вирішують 
розпочати війну. Для цього на весіллі Пелея та Тетіс було 
кинуто яблуко розбрату, яке й спричинило суперечку між 
богинями. Богині звернулися за порадою до Александра — 
троянського чабана Паріса. Тим часом у Пелея й Тетіс 
народжується син Ахілл, якому мати хоче передати 
безсмертя; коли їй це не вдається, Ахілла переховують 
серед дочок царя Лікомеда на острові Скірос, щоб 
порятувати від участі у війні. Водночас Паріс, який вия-
вився сином троянського царя Пріама, потрапляє в Спарту 
до царя Менелая й викрадає його дружину, красуню Єлену. 
Це кладе початок Троянській війні. Похід на Трою очолює 
брат Менелая Агамемнон, запрошуючи до війська всіх 
видатних вояків. Військо двічі збирається в Авліді. Пер-
ший похід не вдається. Під час другого походу Агамемнон 



366 змушений принести в жертву Артеміді свою дочку Іфі-
генію, щоб умилостивити величну богиню. В «Ефіопіді» 

^ йдеться про події після смерті Гектара. На допомогу 
троянцям прибуває син богині Еос ефіоп Мемнон, а також 

" загін амазонок на чолі з Пентесілеєю, дочкою бога війни 
Лреса. Мемнон убиває Антілоха, сина Нестара й друга 
Ахілла. Ахілл, у свою чергу, вражає Мемнона й перемагає 

О у двобої Пентесілею. Сам Ахілл гине від руки Паріса. У 
^ «Малій Іліаді» іадеться про похорон Ахілла, змагання за 

його обладунок між Одіссеєм і сином Теламона Аяксом та 
самогубство Аякса. 

У «Зруйнуванні Іліона» оповідається про прибуття 
Філоктета зі зброєю Геракла, без якої неможливо було 
взяти Трою, загибель Паріса, прибуття сина Ахілла — 
Неапталема (Пірра), винайдення дерев'яного коня, смерть 
Лаокоона, вторгнення греків до міста й зруйнування Трої. 
Кілька поем розповідають про повернення героїв на бать-
ківщину, про загибель Агамемнона від руки Клітемнестри 
та Егіста в Аргосі й помсту його сина Ореста. Щасливе 
повернення Нестора, Діамєда, Неоптолема та Менелая, 
якого буря занесла до Єгипту; загибель молодого Аякса 
(сина Оілея). Безпосередньо до «Повернень» прилягає 
«Одіссея». Із «Телегонії» ми довідуємось про загибель 
Одіссея від руки Телегона, сина Одіссея та Кірки (Дірцеї), 
якого Одіссей не впізнав. 

Поеми Т. к. змальовують подробиці Троянської війни, 
відсутні в поемах Гомера; розробляють численні народні 
легенди про героїв. Напевно, ці розробки були досить 
популярні, оскільки лірики та трагіки наступних часів 
брали з них матеріал для своїх творів. Це стосується три-
логії «Орестея» Есхіла; трагедій «Електра», «Філоктет», 
«Аякс» (на сюжет із «Малої Іліади») Софокла; трагедій 
«Гекаба», «Троянки», «Єлена», «Андромаха», «Орест», «Іфі-
генія в Авліді» Евріпіда. 

«ТРУДИ І ДНІ» — епічна поема Гесіода Аскрейського (828 
віршів). Найдавніший із відомих, класичних творів дидак-
тичного епосу, написаний, імовірно, у VIH ст. до н. е. 

Славою співця мирних сільських буднів Гесіод зобо-
в'язаний саме «Т. і д.»; проте в них немає тієї ідеалізації 
селянського й пастушого життя, тієї «буколічної ідилії», 
яка набула поширення в античній та європейській поезії 
пізніше. При цьому в молодості й сам Гесіод, якщо вірити 
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його поемам, пас вівці під Геліконом, неподалік від рідної 367 
Аскри; там йому з'явилися Музи, що жили на Геліконі. 
Вони вручили сусідові жезл співака й хист провіщати ' \ 
істину пісньоспіву. Про це Гесіод розповідає у вступі до 
іншої своєї поеми — «Теогонія», яка відкривається 
урочистим гімном «тим, хто відає про минуле, теперіщнє і ї і J ' 
й майбутнє», а потім коротко й просто розповідає про ' ' 
родовід богів (починаючи від виникнення з хаосу землі та 
неба) й викладає деякі міфи про них. 

«Т. і д.» написані поетом як зібрання настанов для ^ 
його нерозумного й непутящого брата Перса, який судив- р, 
ся з Гесіодом за розподіл майна і виграв суд за допомогою | 
несправедливих покровителів, але згодом змарнував свою S" 
частку й через те захотів судитися з братом ще раз. Щоб 
висловити свої ідеї, які мають значення не тільки для g 
нього з братом, поет не соромиться обрати для цього осо- | 
бистий привід. Це одна з ознак спорідненості дидактичної g 
поезії Гесіода з лірикою його молодших сучасників Архі- < 
лоха й Сапфо. На відміну від автора гомерівських поем, 
Гесіод відчутно присутній у «Т. і д.»: він скаржиться, 
наставляє, іноді згадує епізоди зі свого життя (плавання 
по морю), а міфи викладає не для того, щоб справити 
враження на слухачів величними чи вишуканими карти-
нами, а щоб висловити свої почуття. 

Герой поеми Гесіода — звичайний селянин. Міф 
розповідає, як одного разу Прометей, щоб допомогти 
людям, викрав у богів вогонь і дав його людині разом із 
ремеслами; за це боги створили жінку Пандору, зі скринь-
ки якої лиха та хвороби розлетілися по світу й заполонили 
землю та море. Колись на землі жив «золотий рід» людей, 
який не знав трудів і турбот; але за ним настав «срібний», 
далі — «мідний», винищений за непошану богам. Після 
нього, відходячи від прозорої схеми міфу, Гесіод вводить 
«рід героїв» (описаний ним у «Каталозі жінок»); ми ж, 
говорить поет, живемо у залізному віці, коли праця стає 
дедалі важчою, а справедливість трапляється дедалі рідше. 
Царі жадібні й несправедливі, хай за справедливістю 
наглядає з небес всевидюще око Зевса, а по землі ходять 
тридцять тисяч його стражників, які слідкують за дотри-
манням правди. 

ТУКЩЩ, Фукідід (воикибібл?; бл. 470/460 pp. до н. е. -
396 р. до н. е.) — видатний давньогрецький історик. 



368 Походив із багатої родини, здобув освіту в Афінах (вва-
жався учнем оратора Антіфонта). Піц час Пелопоннеської 
війни 431—404 pp. до н. е. був обраниіі афінським страте-
гом на 424—423 pp. Очолюючи невелику ескадру біля 
берегів Фракії, Т. дістав наказ терміново прийти на допо-

Щ могу іншому загонові, що діяв поблизу міста Амфіополя, 
^ але з невідомих причин запізнився, й місто було захоп-

^ лене спартанцями. Несправедливо звинувачений у дер-
^ жавній зраді, Т. був вигнаний із Афін, діставши дозвіл 

повернутися на батьківщину лише в 404—403 pp. до н. е. 
Йому належить незавершена «Історія» з восьми книжок. 
Мета праці — описати Пелопоннеську війну. Т. вбачав у 
цьому змаганні боротьбу двох держав, що представляли 
демократичний та аристократичні табори (Афіни та 
Спарта). У викладі подій Т. — прихильник поміркованої 
олігархії. Твір було задумано як повний, точний і безсто-
ронній виклад подій Пелопоннеської війни, однак автор 
довів події лише до 411 р. Сам Т. зізнавався, що безсто-
роннім його зробило вигнання, яке поставило автора над 
обома партіями й дало можливість скористатися свідчен-
нями й афінян, і спартанців. Прагнучи викрити головні 
причини війни, Т. подає у першій книзі короткий нарис 
ранньої історії (т. зв. «археологію»). При цьому він нама-
гається спростувати неточні дані, подані Геродотом та 
їсторшіігіші-логографами. Далі він розповідає про пооди-
нокі зіткнення Афін зі Спартою. Наступні сім книжок 
присвячено опису самої війни. Твір Т. позначений праг-
ненням до точного відтворення подій; вірогідністю фактів; 
використанням, наскільки це можливо, документальних 
даних; спробою науково пояснити викладені в творі події, 
без посилання на надприродні сили та явища; змалю-
ванням широкої картини матеріальних та економічних 
відносин між державами. 

Т. прагне передати драматизм подій, дати психологічну 
характеристику політичних діячів. Для кращого вмотиву-
вання вчинків героїв або пояснення ситуації Т. удається 
до прямої мови, обробленої за нормами ораторської сти-
лістики, які були на той час усталені в працях риторів і 
софістів. Мова Т. — своєрідна. У творі є й прості фрази, 
й складні періоди. Т. вплинув на історичну літературу 
пізнішого часу. Завдяки точності та об'єктивності викла-
ду, його обирали за взірець учені Нового часу. Промови у 



творах Т. як зразок ораторського мистецтва мали вплив на 369 
Демосфена. 

«ФАРСАЛІЯ» — епічна поема Марка Аннея Лукана в десяти 
книгах, написана бл. 60—65 pp. н. е. У цьому творі йдеться а 
переважно про римську громадянську війну. Джерела g 
поеми — історичні твори Тіта Лівія, «помпеївський» дух ^ 
яких був близький Луканові. Поема залишилася ймовірно -Е 
незавершеною, бо в ній немає згадки про самогубство ^ 
Катона Молодшого, який, на думку Лукана, був ідеальним р 
вождем, готовим на самопожертву в ім'я республіки. р 
Лукан збирався написати дванадцять книг, за аналогією < 
до «Енеїди» Вергілія, але передчасна смерть перешкодила 
йому здійснити цей задум. У центрі уваги поета війна між 
Цезарем і Помпеєм. Твір поділений на три частини по 
чотири книги в кожній. У вступі визначається тема поеми, 
тут же подано панегірик Нерону й викладено причини 
війни (вірші 1—182). Лукан вважав Помпея останнім 
поборником республіки. Цезаря він, навпаки, розглядав 
як Гі злого демона. Розповідається про перехід Цезаря 
через Рубікон і про його перші успіхи в Італії (І), про 
втечу Помпея до Брундизія, про облогу Цезарем Массалії 
та про воєнні події в Іспанії, Іллірії та в Африці (книги 
І—IV). Помпей тікає від переслідування до Греції. 
Римський сенат, який зібрався в Епірі, передає верховне 
командування Помпею; після чого той завойовує ней-
тральний Марсель (ПІ), Цезар перемагає в Іспанії, його 
легат Каріо зазнає поразки в Північній Африці (IV). 
Помпей переміщується на Північ Греції й там чекає на 
підкріплення від Антонія. Військо Цезаря переправля-
ється в Епір. Потім іде опис битви коло Дирахії, велика 
некротична сцена (VI), дошкульна поразка Помпея при 
Фарсалі (VII); його втеча й убивство за наказом Птоле-
мея XIII. Командування військом перебирає Катон Мо-
лодший, для якого немає й не може бути жодних комп-
ромісів. Проте він не є абстрактним образом і завжди діє 
в реальній ситуації, за несприятливих умов проходить 



370 маршем через Північну Африку (IX). Цезар прибуває до 
Єгипту, де зумів порозумітися з Клеопатрою й отримати 

^ її підтримку; там він придушує повстання проти римлян, 
підняте братом цариці (X). Лукан не знав усіх політичних 
обставин, які спричинилися до військових операцій. 
Натомість він рельєфно змальовує межові ситуації: бої, 

Л жертви, поранення, смерть. Історія у викладі Лукана — це 
О «праця ораторська», тому в поемі чимало промов, деталь-

рЦ них описів, образних висловлювань, сентенцій. Лукана 
приваблює все дивовижне, тобто те, що пробуджує уяву. 
Він використовує ефектні стилістичні фігури й прикрашає 
свою оповідь епізодами новелістичного характеру, 
трапляються також відступи, розраховані на фантазію та 
смак читача. Своєрідність «Ф.» полягає в тому, що в ній 
трактується переважно історичний матеріал. Щоб уник-
нути надмірної сухості, Лукан удається до змалювання 
численних драматичних епізодів, незвичайних природних 
явищ, страшних сцен заклинань і магічних дій. У спробі 
поєднати історію та поезію Лукан замінив міфологічну 
героїку картинами жахливого й патологічного. Замість 
традиційних богів у нього діє Фортуна або Фатум, світо-
вий закон, який керує людськими долями. Стоїчне світо-
сприйняття Лукана виявляється передусім у ставленні до 
міфології. Увесь традиційний міфологічний арсенал 
поеми, сцени на Олімпі та втручання богів у людські 
справи, як у Еннія й Вергілія, Лукан відкидає; отродоксаль-
ний стоїк, він визнає в світі лише одну дієву силу — 
світовий закон. Поет дивиться на майбутнє песимістично. 
Створений ним світ сповнений страждань і суперечнос-
тей, він дуже відрізняється від світу класичного епосу, де 
панували гармонія та лад, які забезпечувала участь богів у 
справах людей. Його геофафічні, астрономічні й медичні 
екскурси виявляють глибоку ерудицію автора. Численні 
розкидані промови сповнені майже нестерпного пафосу, 
різкого наголошування особливих рис, сентенцій і 
парадоксів, які, проте, мало що дають для характеристики 
персонажів і ситуацій. Лукан прагне перевершити Вер-
гілія, але в разючих дисонансах, які він нафомаджує, 
поступається своєму великому попередникові, незважаю-
чи на технічну вправність. У Лукана весь виклад побудо-
вано так, щоб вразити читача, й у цьому він — не тільки 
провісник раннього Шіллера, а й, водночас, ранній 
античний експресіоніст. 



«ФАСТИ» — поетична переробка римського календаря свят 371 
в елегійних дистихах, написана Публієм Овідієм Назоном 
бл. 2—8 pp. н. е. Це історичний поетичний коментар до 
римського календаря, реформованого Юлієм Цезарем, f, 
Твір сформувався одночасно з «Метаморфозами», але через 
заслання поет завершив тільки першу половину твору 
(кн. І—VI). Оскільки календар — справа державна, Овідій 
змушений був дбати про те, ш,об поетичний конспект із 
римської історії та міфології узгоджувався з урядовою 
політикою — чи то йшлося про тлумачення історичних у» 
подій, чи про легенди, у засланні Овідій переробив поему, Р. 
яка спочатку була задумана як присвята Августу, щоб 
перетворити її на присвяту Германіку. У творі, який ^ 
протиставлявся релігійним реформам Августа, так само, 
як у «Метаморфозах» й «Науці кохання», дидактичні g 
елементи об'єднуються з оповідними. Проте у «Ф.» книгу І 
розділено на менші частини: оповіді ілюструють у S 
календарній послідовності релігійні та інші пам'ятні дні, 
а також схід і захід зірок. «Ф.» мали служити практичним 
джерелом інформації, тому становлять також значний 
інтерес для історії релігії. Розповідь про Рим починається 
від витоків, з таких постатей, як Янус, Сатурн. Розпо-
відається про добу царів, а в четвертій книзі подано істо-
рію династії Юліїв. Джерела поеми різноманітні — це й 
власний досвід і спостереження Овіція, суха інформація з 
історичних праць Варрона й придворного граматика 
Веррія Флака, з праць ученого археолога Гігіна. За фор-
мою «Ф.» нагадують часом Каллімаха (розмови муз)] 
робилися спроби протиставити розповідний стиль «Ф.» 
«Метаморфозам». Насправді ж для Овідія привабливим 
було якраз не шкільне роз'єднання жанрів, а їхній зв'язок 
і взаємозбагачення, жвавий, цікавий виклад відповідно до 
смаків читачів. 

ФІВАНСЬКИЙ КІКЛ — систематизація давньогрецьких 
героїчних епічних поем, присвячених родині фіванського 
царя Едіпа. 

Фіванський цар Лай та його дружина Іокаста не мали 
дітей. Дельфійський оракул провіщав цареві загибель з 
руки власного сина. Коли в Іокасти народився син. Лай 
наказав рабові віднести дитину на гору Каферон. Він сам 
поколов їй ноги, щоб вона не могла врятуватися. Пастух 
пожалів хлопчика й той залишився жити. Згодом юнак 



372 потрапляє до палацу корінфського царя ГТоліба, а той ви-
ховав його як за сина, назвавши Едіпом («опухла нога»). 

^ Оракул провістив Едіпові, що він уб'є батька й одружить-
ся із своєю матір'ю. Тікаючи від злої долі, Едіп назавжди 

ft? залишає Коринф і вирушає до Фів. Дорогою він зустрічає 
літню людину й ненароком вбиває її. Незадовго перед тим 

еб біля Фів оселився сфінкс — напівжінка-напівлев. Едіп 
О переміг потвору, відгадавши її загадку. Вдячні мешканці 

Р н обрали його своїм царем і одружили з царицею Іокастою, 
оскільки цар загинув у дорозі. Від шлюбу з Іокастою в 
Едіпа народилися близнюки Етеокл і Полінік, дочки 
Антігона й Ісмена. Після багатьох років правління Едіпа 
на місто впала страшна моровиця. Брат Іокасти Креон 
звернувся до дельфійського оракула, й оракул провістив, 
що слід розшукати вбивцю царя Лая, який досі не був 
покараний. Едіп, прагнучи домогтися правди, випадково 
довідується від провісника Тиресія, що то він убив Лая. 
Розповідь Іокасти про залишене в горах немовля, а потім 
звістка про смерть царя Поліба остаточно переконує 
Едіпа в тому, що Тиресій мав рацію. Вісник із Коринфа, 
який прибув сповістити про смерть Поліба, виявився тією 
самою людиною, якій пастух Лая передав немовля. Він 
легко зміг довести Іокасті й Едіпові, що дитина не була 
рідним сином Поліба, хоч і єдиним його спадкоємцем. 
Усвідомивши все, що трапилось, Іокаста накладає на себе 
руки, а Едіп осліплює себе й вирушає на гору Киферон, 
щоб там знайти свою смерть згідно з волею богів. 
Розміркувавши, він вирушає за порадою до дельфійського 
оракула. Оракул провіщає Едіпові довгі поневіряння й 
віднайдення спокою в призначеній йому країні, де богині 
помсти Евменіди (Ерінії) облишать його переслідувати. З 
дочкою Антігоною Едіп потрапляє до афінської області 
Колон, де розташований священний гай Евменід. Афін-
ський правитель Тесей надає йому притулок. Антігона під 
опікою Тесея вирушає до Афін, звідки за її бажанням 
Тесей відправляє її до Фів. Тим часом у Фівах виник 
конфлікт між Етеоклом і Полініком, які по черзі влада-
рювали до досягнення повноліття. Етеокл, прагнучи одно-
осібної влади, виганяє брата до Аргоса. Полінік, задумав-
ши помсту, з'являється в Колон просити благословення в 
Едіпа, за що Едіп проклинає обох синів. В Аргосі Полінік 
стає зятем царя Адраста й готується до походу на Фіви. 
Йому сприяють родичі дружини: Адраст, Тесей, Амгі-
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був проти походу, але його дружина Еріспіла, підкуплена 
Полініком, відкрила, де переховується її чоловік. Зму-
шений вирушити з військом до Фів, Амфіарай бере клятву , 
з сина Алкмеона помститися матері, якщо він загине. 
Перші спроби вдертися до міста були невдалі, оскільки 
син Креона Менекей добровільно приніс себе в жертву 
богам. Щоб уникнути кровопролиття, Етеокл запропо-
нував Полініку зійтися у двобої, який призвів до загибелі 
обох братів. Битва, шо сталася після цього між фіванцями ^̂  
та аргів'янами, завершилася перемогою фіванців. За ^ 
наказом Креона Етеокла поховали з царськими почес- § 
тями, а труп Полініка залишили вовкам. Антігона, пору- W 
шивши волю царя, робить спробу поховати брата. За це 'Щ 
Креон наказав живцем замурувати її в скелі. Син Креона, g 
Гемон, заручений з Антігоною, вбиває себе. Дізнавшися ? 
про загибель сина, позбавляє себе життя дружина | 
Креонта Еврідіка. Із семи царів, що виступали проти Фів, < 
лише Адраст залишився живий. За допомогою Тесея він 
домігся у фіванців згоди з почестями поховати загиблих 
аргів'ян (за винятком Амфіарая, якого поглинула земля з 
волі Зевса). Через кілька років сини загиблих аргів'ян на 
чолі з Алкмеоном вирушають проти Фів, щоб помститися 
за батьків. Серед них були: син Амфіарая і брат Алкмеона 
Амфілох, син Андраста Еггалей, син Тідея Діомед, син 
Партенопая Промах, син Капанея Стенел, син Полініка 
Персензіл і син Мекістея Евріал. До їхнього війська 
пристає Адраст. Під час облоги гине син Етеокла Лаодо-
мант. Фіванці, передчуваючи поразку, звертаються за 
порадою до Тиресія, який радить укласти з ворогами мир, 
а самим захищати місто. За порадою Тиресія, вони йдуть 
із міста, розташувавшися біля джерела. Тут Тиресій поми-
рає, його дочка Манто, залишившись у місті, потрапляє 
до рук завойовників. Згідно з обітницею присвятити Аппо-
лонові найкраще, що вони знайдуть Фівах, аргів'яни від-
водять її в Дельфи, де вона стає жрицею Аполлона, вдо-
сконалюючись у співах та віщуванні. За легендою. Манто 
навчила співам Гомера, який розповів про Троянську війну, 
яка спалахнула через двадцять років після подій у Фівах. 

Фіванський кікл складається з таких поем: «Едіподія» 
(про долю Едіпа); «Фіваїда» (про війну між Етеоклом і 
Полініком, похід проти Фів, смерть обох братів); «Епі-
гони» (тобто «нащадки», про облогу та завоювання Фів 



374 синами вождів, загиблих разом із Полініком); «Алкмео-
ніда» (про Алкмеона, сина Амфіарая). Сюжети з фіван-
ського кіклу були використані письменниками пізнішого 
часу, зокрема Есхілом (трагедії «Лай», «Едіп», «Семеро 

ф З проти Фів» і сатірівська драма «Сфінкс»), Софоклом («Цар 
^ Едіп», «Антігона», «Едіп у Колоні»), Евріпідом («Благаль-
^ ниці», «Фінікіянки», «Гіпсіпіла»). 

^ ФШЕЛІЗМ (фіЯ4иті^ «любов до греків») — умонастрій, по-
ширений в елліністичну добу. Філелінами називали себе 
парфянські царі, так само, як члени гуртка Сціпіонів у 
Римі (II ст. до н. е.), а пізніше римські імператори Нерон, 
Траян і, насамперед, Адріан, які виявляли до Греції зав-
дяки її культурним традиціям особливу прихильність. На 
початку XIX ст. це поняття набуло нового змісту: ви-
звольна війна греків проти турецького панування над 
Грецією, яка розпочалася у 1821 році, знайшла підтримку 
в більшості європейських держав. Ідейним засновком цієї 
підтримки стали ідеалізація класичної Греції, роман-
тично-християнський запал у боротьбі проти турків-му-
сульман і політичний лібералізм. Рух швидко було приду-
шено реакцією на чолі з Меттерніхом. Серед літературних 
представників Ф. варто згадати лорда Байрона, Ф. Р. Ша-
тобріана, О. Пушкіна, В. Мюллера. 

ФІЛЕМОН (Фалцшу; 365 або 360 — 264 або 263 pp. до н. е.) 
— народився в Сиракузах, грецький автор комедій, поряд 
із Менандром — видатний представник так званої нової 
аттичної комедії, автор 97 драм, із яких відомо шість назв. 
Три п 'єси Ф. перероблені Плавтом на «Купець» 
(«Mercator»), «Три монети» («Trinummus») і «Провидіння» 
(«Mostellaria»). З інших відомі тільки деякі фрагменти. 

ФІЛЕМОН І БАВКІДА (Philemon et Baucis) - герої однієї з 
новел «Метаморфоз» Овідія, селяни з Фрігії, які гостинно 
зустріли в своїй убогій хатині перевдягнених Зевса та 
Гермеса, коли решта мешканців відмовили мандрівникам 
у притулку. За це боги покарали всіх селян, улаштувавши 
велику повінь, а Філемона з Бавкідою зробили жерцями 
храму, який з'явився на місці їхнього дому, й нагородили 
їх привілеєм померти в один день. Після смерті подруж-
жя перетворилося на дуб і липу, які зрослися корінням. 



ФІЛОДЕМ (Фа6бііи,од; бл. 110-40 або 35 pp.) — поет, філо-
соф-епікуреєць із Гадари в Сирії. Більшу частину життя 
провів в Італії, де поблизу Неаполя заснував філософську 
школу, через яку проіїшло багато представників римської 
літератури, серед них і Вергшй. Збереглися уривки творів 
Ф. з музики, риторики, поетики, логіки, філософії, а 
також невелика кількість вишуканих епіграм. Він був 
сполучною ланкою між александрійською поезією та рим-
ськими поетами «золотого віку». 

«ФІЛОКТЕТ» — трагедія Софокла, вперше поставлена 409 р. 
в Афінах. Одіссей прибуває разом із Неоптолемом, сином 
Ахілла, на острів Лемнос, шоб хитрощами виманити 
засланого туди за дев'ять років до подій у Трої Філоктета, 
який страждає від страшної інфекційної хвороби; за 
вказівкою Одіссея його тоді залишили самого на цьому 
острові. Теперішня ситуація диктує пекучу необхідність 
перевезення Філоктета до Трої, оскільки це місто, за 
пророцтвом оракула, можна підкорити тільки за допомо-
гою стріл Геракла, які змочені кров'ю лернейської гідри. 
Цими стрілами тепер володіє Філоктет. Спочатку він 
вагається, оскільки відчуває тут якийсь підступний намір. 
Все ж Філоктет дає себе переконати, розуміючи, що його 
допомога тепер необхідна ахейцям. Одіссей уже чекає на 
корабель, а тим часом Неоптолем зустрічається з Філо-
ктетом. Буцімто розумними доводами Неоптолему вдаєть-
ся обдурити нещасного, який страждає від страшної ви-
разки, й видурити в нього лук і стріли. За це Неоптолем 
пропонує Філоктетові свою дружбу, обіцяючи, що пере-
везе його на батьківщину, до Греції. Ледве Неоптолему 
вдалося домовитися з Філоктетом, як з'являється Одіссей 
і повідомляє, що всім необхідно спішно сідати на кора-
бель, який має ось-ось відплисти від берега. Він не дає 
Неоптолему отямитися від жахливої сцени нападу хво-
роби Філоктета. Неоптолем сповнений співчуття до не-
щасного й уже ладен розкаятися за те, що так підло 
повівся з Філоктетом. Неоптолем зізнається йому, що 
обдурював, що корабель повинен плисти не до Греції, а 
до Трої, до Атрідів. Філоктета охоплює сліпий гнів, він 
обурений, що його знову покинуть самого на острові. Він 
розгублений і не знає, що робити. Тут знову втручається 
Одіссей і не дає Неоптолемові можливості зважити ситуа-
цію, проте Неоптолем не може тепер залишити бідо-
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376 лашного хворого, він повертається й віддає Філоктетові 
лук і стріли. Філоктет просить пояснення в Одіссея, але 

^ той викручується, тепер уже й Неоптолем опиняється в 
залежності віц нього. Неоптолем і Філоктет збираються 
відбути до Греції, аж тут з'являється Геракл і наказує всім 
плисти до Трої, де волею Зевса Філоктета буде вилікувано. 

W , Філоктет підкоряється цій вказівці й прощається з 
® островом, де він стільки страждав. 

Р н Ця драма вражає, вона позначена передусім майстер-
ним змалюванням характерів, образ Неоптолема подано в 
розвитку. Опинившися в конфліктній ситуації, коли дово-
диться вибирати між інтересами держави, що представляє 
Одіссей, і співчуттям, яке викликає в нього доля Філо-
ктета, Неоптолем — духовний брат Антігони — осягає 
людяність. Поява Геракла — «бога з машини» наприкінці 
твору справляє враження втручання зовнішньої сили, 
проте греки сприймали цю сцену як висловлення взаємо-
зв'язку земних подій із волею богів, що не суперечило 
легенді про Трою. Незважаючи на таке розв'язання кон-
флікту, реальний зміст твору все ж залишається глибоко 
трагічним. 

ФІЛОСТРАТ (ФіЯ-бохрахос)— ім'я кількох грецьких письмен-
ників II—111 ст. н. е. Не вдається точно визначити, скіль-
ки їх було (З чи 4) і хто з них написав твори, що збе-
реглися до нас, оскільки письменницька манера, смаки, 
стиль, інтонація творів, які дійшли під іменем Ф., позна-
чені дивовижною спільністю. Найвідомішим є Флавій Фі-
лострат П (бл. 170 — бл. 244 pp.), якого зазвичай нази-
вають Старшим. Народився Ф. на острові Лемносі, проте 
жив в Афінах і в Римі, був наближений до імператорів. 
Найславетнішим твором Ф. є «Життя Аполлонія Тіан-
ського» у восьми книгах, написаний за дорученням Юлії 
Домни, дружини імператора Септімія Севера. Іноді цей 
твір характеризують як «житіє» напівлегендарного мудре-
ця ] ст. н. е., проповідника неопіфагорійського вчення 
Аполлонія, який виступає в ролі навчителя життя, чаро-
дія, віщуна, який провістив загибель римським імпера-
торам — Неронові й Доміціану. Іноді цей твір називають 
філософським романом, сповненим див і фантастичних 
пригод. Герой у пошуках мудрості вирушає в Іспанію, 
Індію, Єгипет, Ефіопію; у творі чимало розмірковувань 
про політику, мистецтво, природу. Ф. належать також 
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«Життєписи софістів», за якими можна досить повно 377 
відтворити історію софістики V—II ст. Він же, ймовірно, 
написав «Діалоги про героїв». Звертався письменник і до ^ ' 
епістолярних форм для висловлення своїх почуттів. 
Адресати листів не розгадані, напевно, вигадані. Його 
племінникові, також Флавію (нар. бл. 191 p.), належать 
«Картини» — опис шістдесяти п'яти картин, які збері-
галися в будинку одного неаполітанського колекціонера. 
До нас дііішло й продовження «Картин», створене Філо-
стратом Молодшим (друга пол. III ст.). Під іменем Ф. ^ 
збереглося багато листів, у яких прослідковуються моти-
ви, характерні для грецького роману та римської елегії. 

Si, 

«ФІНІКІЯНКИ» — трагедія Евріпіда, написана близько 409 р. 
до н. е. Трагічна доля родини Едіпа, яку Іокаста викладає g 
в пролозі, в цій трагедії продовжується на прикладі дра- | 
матичної боротьби синів Едіпа — Етеокла й Полініка — за | 
владу над Фівами. Спочатку Іокаста як мати вдається до < 
останньої спроби примирити синів, проте даремно: 
марнославний Етеокл хоче отримати повну владу над 
містом. М'якшому, не настільки честолюбному Поліні-
кові, доводиться продовжувати до кінця розпочату бороть-
бу. Зрештою результат боротьби визначає двобій братів, у 
якому обидва гинуть. Над їхніми тілами Іокаста накладає 
на себе руки. Новий правитель Креон у завершальній 
сцені твору виганяє з міста сліпого, вбитого горем Едіпа. 
Антігона вирушає разом з ним до міста Колон, де, згідно 
з провіщенням оракула, має закінчитися життя Гї батька. У 
сюжетну лінію твору вдало вплетено як вставний епізод 
героїчний вчинок Менекея, сина Креона, який добро-
вільно віддає своє життя в жертву заради спокою в місті. 

У трагедії є сцени високої поетичної краси, це, насам-
перед, спроба матері примирити синів і сильна сцена 
прощання старого Едіпа з Фівами. Ф. Шілер переклав у 
вільній формі першу частину цього твору. Суттєві 
моменти сюжету відтворено німецьким поетом у його 
творі «Мессінська наречена». 

ФЛЕГОН ІЗ ТРАЛЛ, Флегонт (ФХеусоу; І пол. II ст.) -
грецький історик і парадоксограф. Вільновідпущеник ім-
ператора Адріана, автор творів «Про неймовірне, або Ди-
вовижні історії» (одна з історій пізніше була запозичена 
Й.-В. Ґьоте в його баладі «Коринфська наречена»). Написав 



378 також шістнадцять книг «Зведення олімпійських пере-
можців і хронік» від першої олімпіади (776 р. до н. е.), 
найширше представляючи в них походи Адріана й приді-
ляючи головну увагу надзвичайним перемогам. Досить 

^ посередній письменник, Ф. користувався проте значною 
популярністю серед зорієнтованих на зображення різних 
дивовиж і чудес читачів у Середні віки. 

ФЛОР ЛУЦІЙ АННІЙ (Florus Lucius Annaeus) - римський 
письменник, історик при імператорі Адріані. Флор напи-
сав, спираючись на праці Лівія, Саялюстія й Сенеки Стар-
шого, коротку римську історію «Витяг з Тіта Лівія» 
(«Epitoma de Tito Livio»), більш правильною назвою якого 
мала б бути «Bella Romana», від заснування Рима до 
Августа (битва в Тевтонбурзькому лісі). Ф. розглядає рим-
ську історію з позиції філософії стоїцизму. Він ділить їі на 
три періоди: дитинство, яке відповідає добі царів, юність — 
від вигнання царів до підкорення Італії, зрілість — від 
завоювання Італії до доби Імперії, та старість — доба 
Імперії. Риторична праця Ф. — це більше прославлення 
величі Риму, ніж виклад його історії, проте вона мала 
значну популярність у пізніші періоди. Деякі дослідники 
ототожнюють Ф. з Публієм Аннієм Флором, поетом із 
Африки, автором риторичного дослідження про Вергілія 
«Vergilius orator an poeta» («Вергілій оратор чи поет»), з 
якого зберігся тільки один діалог. 

ФОКІЛЩ (ФшкиЯїбгії;)— грецький поет VI ст. до н. е., родом 
із Білета, автор дидактичних творів. Збереглися сентенції 
Ф. {гноми), написані гекзаметром. Письменник акцен-
тував своє авторство, починаючи твори висловом «Це теж 
належить Фокіліду». 

ФРШІХ (Фршіхої;; нар. бл. 500 р. до н. е.) — грецький автор 
трагедій із Афін, найвидатніший трагік до Есхіпа. Перший 
у драматургії поряд із міфологічними сюжетами викори-
став сучасні йому історичні теми та події Персидських 
воєн («Фінікіянки»; 476 p.), прославлення перемоги під 
Саламіном. Своєю п'єсою «Взяття Мілета» (приб. 494 р. 
до н. е.) він так вразив глядачів, що п'єсу було заборо-
нено, а самого Ф. засудили до грошового покарання. 
Збереглися тільки фрагменти окремих його творів. 
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іі'і 
ХАРИТОН ІЗ АФРОДІСІЇ в Карії (Xapitov), жив у І - И ст. 

н. е., можливо, наприкінці елліністичного періоду. Автор 
одного з найдавніших цілковито збережених до наших 
днів романів «Хереіі і Калліроя», де розповідається про 
закохану пару, яку розлучили після весілля і яка знову 
возз'єднується після численних перипетій, нещасть і при- ж 
год. Твір X. мав велику популярність у читача і справив 
помітний вплив на подальший розвиток фецького любов- Й 
ного та пригодницького роману. U 

«ХВАЛЬКУВАТИЙ ВОЇН» - комедія Тіта Макція Плавта, 2 
римського драматурга кінця III — початку II ст. до н. е. | 
Точний час написання цієї п'єси, як і більшості інших g 
творів Плавта, невідома. 

Герой комедії Піргополінік, який вихваляється чис-
ленними перемогами над ворогами й жіночими серцями, 
незважаючи на своє грізне ім'я (по-грецьки означає 
вежомістопереможець), насправді — полохливий і знева-
жений жінками. Через те для юнака Плевсікла не стано-
вить великих зусиль визволити свою кохану Філолокома-
сію, яку викрав Піргополінік. Кохання перемогло, а 
хвалько покараний за те, що «смів лайдак підбивати клин-
ці до чужої жінки». В образі хвалькуватого воїна Плавт 
відкрив комедійний характер, який став згодом тради-
ційним. 

«X. в.», як і вся творчість Плавта, є характерним 
зразком жанру паліати, який склався в римській драма-
тургії як наслідування «нової аттичної комедії» (Менандр). 

«ХМАРИ» — комедія Арістофана, поставлена 423 р. на Вели-
ких Діонісіях й удостоєна третьої нагороди. У цій п'єсі 
автор висміює нові принципи навчання й виховання, 
проголошені софістами, а також ті погляди на природу й 
суспільство, зокрема на метод діалектики, які, на думку 
Арістофана, підважували засади полісної ідеології. Коме-
дія названа так за характером хору, який є складним, 
фантастичним образом твору. Спочатку хмари передають 
у метафоричній формі ширяння високої поетичної думки, 
а далі вони або уособлюють нових богів, яким поклоня-



380 ються «модні філософи», або втілюють їхні зарозумілі ідеї. 
У фіналі комедії, де перемагає істина, хор-хмари промо-

ї н вляє від імені олімпійських богів. 
У центрі комедії — два персонажі: постійний герой 

Арістофана, аттичний землевласник на ймення Стрепсіад 
і філософ Сократ — узагальнений образ, який увібрав 
риси всіх ідейних опонентів поета. Він успадкував щось 
від свого реального прототипа, славетного афінського фі-
лософа, сучасника Арістофана, але автор наділив його 
також рисами софіста, вченого шарлатана, героя народ-
них балаганних сценок. Його антиподом у комедії висту-
пає старий Стрепсіад. Колись він мав необережність одру-
житися з дівчиною зі значного роду, а їхній син полюбляє 
аристократичні розваги, серед них пристрасть до дорогого 
кінного спорту. Тепер легковажний син заліз у борги і 
його батько, рятуючись від кредиторів, вирішує сам піти 
на навчання до Сократа, у школі якого начебто навчають 
як «неправду повертати на правду». Потрапивши до «мис-
лильні» Сократа, Стрепсіад стикається з такими чудесами, 
про які він раніше й гадки не мав: тут вивчають і метео-
рологію, й геометрію, й акустику, й географію, й музику, 
й граматику. Але засвоїти всю цю премудрість старий уже 
не в змозі. Він покидає «мислильню» й відправляє до неї 
свого сина, хай той сам учиться, як треба виплутуватися з 
боргів. Юнакові пропонується спочатку зробити вибір між 
Правдивим і Неправдивим (Кривим) словом. Перше сим-
волізує патріархальне виховання, друге — новочасну 
етику. Юнак віддає перевагу модному вченню. Легко за-
своївши науку Кривого слова, син допомагає батькові 
позбутися кредиторів, вдаючися до софістичних хитро-
сплетінь. Проте невдовзі між сином і батьком спалахує 
суперечка й син його б'є, доводячи в такий спосіб, шо 
згідно з новими нормами, які наставляють жити по 
природі, а не по закону, синові буцімто дозволяється бити 
батька й матір на підставі того, шо й вони лупцювали 
його колись. У цій сцені розкривається центральна тема 
комедії — боротьба старих полісних ідей з новими, 
софістичними. Тільки тепер Стрепсіад розуміє, що нові 
мудреці — звичайнісінькі шахраї: у нападі гніву він 
підпалює «мислильню» Сократа. 

Етична тенденція цього твору чітко визначена. Арісто-
фан піддає критиці не так образ Сократа та його вчення, 
як самі методи діалектики. Колись люди бачили в Зевсі 
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правителя світу, який породжував грім і блискавку, тепер 381 
діалектики схильні тлумачити явища доїду та грому як 
цілком зрозумілі фізичні процеси. Так само хмари колись 
сприймалися як диво природи або божественна істота, а 
тепер вони, позбавлені магії дощу, блискавки та грому, 
постають як цілком зриме утворення у формі хору. Набуті 
шляхом діалектики природничонаукові знання здаються 
поетові небезпечними, оскільки захитують наївну віру в 
богів, загрожуючи в такий спосіб існуванню не тільки 
релігії, а й самої держави. я 

ХОЛІЯМБ (хм^іацрої; «кульгавий ямб») — шестистопний 
віршований рядок, який складається з 5 ямбічних стоп і ^ 
завершальної трохеїчної (хореїчної) чи спондеічної. Пере-
бивкою ритму досягається особливий ефект. Творцем вва- | 
жається Гіпонакт. Схема холіямбу: g 
и—|и—|и—|и—|и—|и—и 

Душі багатостраждальній буде жити 
зле, 
Як не пришлеш назад ячменя 
Міру 

(Гіпонакт) 
X. використовувався у віршах комічного й трагі-

комічного змісту — у мімах Герода, у байках Бабрія. 

ХОР (хоро? «місце для танців, група танцівників») — у Греції 
хором називали групу людей, які брали участь у культових 
обрядах і театральних виставах, виконуючи складні танці 
та пісні. Найпоширенішими видами хорової лірики у 
дорійців були просодія (процесійний спів), гіпорхема 
(танцювальний спів), трен (похоронний спів), пеан (по-
хвальний гімн на честь бога Аполлона) і дифірамб (по-
хвальний гімн на честь бога Діоніса). Первісні форми 
почергового співу і рефрену в хоровій ліриці змінив анти-
строфічний спів, який утвердився також і в хоровому 
сценічному співі, у трагедії X. первісно складався з 12, а 
пізніше, він часів Софокла, з 15 учасників під керівницт-
вом керівника X., корифея, який під час п'єси виконував 
також речитативні куплети. X. у період розквіту античної 
трагедії коментував сценічну дію, виступаючи при цьому 
своєрідним рупором суспільної думки, у комедії зв'язок 
X. (який налічував зазвичай 24 учасники) зі сценічною 



382 дією був набагато слабший. Одним з головних суспільних 
обов'язків афінських громадян була хорегія, яка полягала 
в упорядковуванні хору. 

У римській драмі хор не відігравав такої важливої 
^ ролі, як у Греції. 

frt ХОРОВА ЛІРИКА — різновид меліки, вокальної давньо-
О грецької поетичної творчості, виконувалася під акомпа-

немент струнного інструмента. Хорові твори мали пере-
важно обрядовий характер, ілюструючи священний для 
народу міф, хоча навіть із погляду суто формального від-
мінність між монодичною (сольною) лірикою і хоровою 
не мала абсолютного характеру: гімни богам писали й 
хорові, й сольні. Те ж стосується весільних пісень — епі-
таламіїв', у поховальному плачі, як у дифірамбі, вступові 
хору міг передувати зачин соліста. Принаймні, фольклор-
ні прототипи мелічних жанрів, згадки про які містяться в 
гомерівських поемах, цілком допускають поєднання в 
межах одного твору хору та соліста. Фольклорні прототипи 
сольної та хорової меліки грунтувалися на побуті родової 
громади, а з перетворенням її на державне об'єднання 
різні види лірики пристосовувалися для обслуговування 
нового громадського організму. При цьому хорові жанри 
зберігали тісний зв'язок із обрядами та культами, що мали 
загальноплемінний, згодом — загальнодержавний харак-
тер. Хоровий гімн — частина релігійного обряду, сприй-
мався як засіб безпосереднього спілкування людини з 
божеством, тому проникнення в ритуал властивих лірич-
ній творчості особистих почуттів не лише не применшу-
вало урочистості моменту, а, навпаки, додавало обрядові 
схвильованості. З іншого боку, в культовій поезії були 
зацікавлені й тирани, які провадили активну релігійну 
політику, підтримуючи загальногрецькі культи на проти-
вагу місцевим. За цих умов X. л., що набула особливого 
розквіту в VH—VI ст. до н. е., перетворилася на один із 
найважливіших напрямів грецької ліричної поезії й 
відігравала значну роль у розвитку літературного процесу. 
Антична традиція до канону хорових мелічних поетів 
залічує Ллкмана, Стесіхора, Івіка, Сімоніда Кеоського, 
Піндара, Вакхшда. їм належать пісні різного змісту: 
номи — оди за складеними музичними зразками; енкомії — 
хвалебні оди; епінікії — оди на честь переможців на спор-
тивних іграх; партенії — урочисті пісні для дівочих хорів; 



ц 
«ЦАР ЕДІП» — трагедія Софокла, яка справила великий 

вплив на розвиток європейської класичної драми та яка 
справедливо вважається неперевершеним шедевром Со-
фокла. Поет побудував її на трагічній суперечності між 
моральними засадами особи та обмеженістю їі можливос-
тей, визначених незалежними від людини обставинами, а 
сила, яка ними керує, уявлялася непереборним фатумом. 
Едіпові ще до народження оракулом було напророковано 
жахливу долю: він уб'є свого батька й одружиться з влас-
ною матір'ю. Вирісши на чужині, Едіп робить усе можли-
ве, шоб уникнути здійснення пророцтва. Але всі його 
вчинки, свідомо скеровані на те, щоб не дати велінню 
долі збутися, приводять до протилежного наслідку. 

Трагедія розпочинається з оповіді про те, як місто 
Фіни охопила моровиця. Жерці й народ звертаються по 
допомогу до царя Едіпа, який уже колись урятував місто 
від лиха, насланого на місто Сфінксом. Едіп вирішує 
будь-що допомогти городянам, він сам посилає до дель-
фійського оракула свого щвагра Креона, щоб той дізнався 

і 

трени — поховальні пісні; пеани — гімни на честь Апол- 383 
лона, дифірамби — гімни на честь Діоніса тощо. Зачина-
телем хорової меліки вважають Алкмана. Важливу роль у ' ' 
розвитку X. Л. відіграв сицилійський поет Стесіхор. Він . ' 
звертався до післягомерівського епосу та обробляв відомі 
грецькі міфи. Під впливом Стесіхора перебував інший в » * , 
поет із грецького Заходу — Івік. Видатне місце в X. л., | ( j 
зокрема в піднесенні жанрів, присвячених реальним про-
тотипам, належить Сімонідові Кеоському. Класиком уро-
чистої X. л. був видатний поет Піндар, останній співець 
аристократії, оди якого уславлюють гармонійний ідеал ^ 
звитяги. Давньогрецька X. л. VII—VI ст. до н. е. стала | 
важливою сторінкою в розвитку античної літератури й S" 
була життєдайним джерелом для пізнішої літератури кла- *S 
сичного та елліністичного періодів, викликаючи численні g 
відгуки й наслідування в римській і пізнішій європейській | 
культурах. 



384 його думку. Креон повертається з таким повідомленням". 
над містом тяжіє прокляття за скоєний інцест і не роз-
крите вбивство царя Лая. Едіп, перебуваючи у стані 
афекту, заявляє, що вбивцю буде знайдено за будь-яких 
обставин. Даремно попереджає його сліпий Тиресій, що 

^ не треба продовжувати розслідування далі. Едіп сам спо-
W нукає віщуна, щоб той більше не приховував правду: тоді 

^ Тиресій повідомляє, що вбивцею Лая є сам Едіп. Обуре-
^ ний цар не йме віри й виріщує сам усе з'ясувати. Йому 

здається, що Тиресія підбурює Креон, який сам прагне 
посісти царський престол. Проте поступово на світло 
денне випливає стращна правда. Виявляється, що Едіпа, 
коли він ще був маленькою дитиною, батьки прирекли на 
смерть, оскільки Паєві було провіщено, що він загине від 
руки свого сина. Щиросердні слуги й пастухи не вико-
нали наказу царя й віддали його на виховання іншим 
людям. Едіп виріс при дворі корінфського царя Поліба, 
якого й вважав своїм батьком. Насправді ж його батьками 
є Лай та [окаста. Під час суперечки, яка виникла на пере-
хресті доріг до Фів, Едіп,тоді ще юнак, ударив палицею 
літнього чоловіка, що, як з'ясується, був його рідний 
батько Лай, а потім, не знаючи свого походження, після 
перемоги одружився у Фівах з дружиною царя, тобто зі 
своєю матір'ю, яка згодом народила йому четверо дітей. 
Іокаста раніше, ніж Едіп, зрозуміла правду з розповіді 
пастуха, який колись урятував малого Едіпа. Вона мовчки 
повертається в палац і там вкорочує собі віку. Коли й Едіп 
переконується, що пророцтво справдилося, він виколює 
собі очі й залишає Фіви. 

Тут усе вражає: й довершена композиція, й тонкий 
малюнок, і самий зміст терзань Едіпа. Доля людини та її 
провина тут пов'язані невідривно, напруга наростає аж до 
остаточного з'ясування передісторії, потім настає ката-
строфа, яка так само стрімко розгортається вже в зворот-
ному напрямку, що не дає глядачам розслабитися. Із 
високою майстерністю психолога, виразними рисами 
малює поет характер царя як людини шляхетної, але 
надто запальної: Едіп легко спалахує в гніві й не завжди 
вміє керувати своїми вчинками, він глибоко трагічно 
сприймає свою жахливу долю, хоча й сам не є цілковито 
без провини. У партіях хору розкриваються уявлення Со-
фокла, згідно з якими тільки страх перед богами й мудра 



ЮВЕНАЛ ДЕЦІМ ЮНІЙ (luvenalis Decimus lunius; бл. 60 -
після 127) — відомий римський поет, автор шістнадцяти 
сатир у п'яти книгах. Це твори викривального змісту, в 
яких затавровані мерзотники, лицеміри, спритні чужинці, 
розбагатілі вільновідпущені. Ю. досить часто перебирає 
лишку в застосуванні викривальної сатири на імператор-
ський Рим, звертаючи увагу тільки на негативні сторони 
життя столиці. Ю. охоплює своїм поглядом усі кола рим-
ського суспільства й скрізь із сумом констатує занепад 
моралі. У творчості Ю. міфологія посідає незначне місце. 
Окремі сатири Ю. перекладав українською мовою М. Зеров. 

1 3 Антична література 

& 

врівноваженість поведінки людини мають визначати її 385 
земний шлях. Надзвичайно великим є вплив цієї трагедії 
на розвиток захіцноєвропейського театру. Покоління 4 ' 
поетів і драматургів усіх народів і часів училися на ній і • 
завдячують їй знанням засадничих законів композиційної > 
побудови. Існує багато переробок цього сюжету в драма- £ ^ 
тургії, опері та ораторії, проте жодна з них не досягає 
рівня оригіналу. Ще й сьогодні цей твір сприймається на 
сцені цілком у світлі вчення Арістотеля про те, що метою 
й завданням справжньої трагедії є катарсіс, очищення й 
просвітлення душі через співчуття і страх. 

ЦЕЛЬС АВЛ КОРНЕЛІЙ (Aulus Cornelius Celsus; сер. I ст. | 
н. е.) — римський письменник, який жив за часів Тіберія. Щ 
Створив енциклопедію латинською мовою «Мистецтва» ій 
(«Artes»), з якої збереглося 8 книг, що грунтуються на f 
грецьких джерелах і важливих для медичної науки еллі- g 
ністичного періоду. До нас не дійшли його твори, в яких < 
трактувалися питання сільського господарства, риторики, 
військового мистецтва. 

ЦЕЦІЛІЙ СТАДІЙ (Caecilius Statius; пом. 168 p. до н. е.) -
римський комедіограф школи Еннія, колишній раб із вій-
ськовополонених, автор численних переробок грецьких 
п'єс новоаттичної комедії. 



386 «ЮГУРТИНСЬКА ВІЙНА» («Bellum lugurthinum») - твір 
римського історика Саллюстія Крісла, в якому викладено 
хід війни з нумідійським царем Югуртою. Твір написано 
39—36 pp. до н. е. Пафос його викликаний неприйняттям 

^ міжусобної війни, розв'язаної у 118 р. до н. е. спадко-
ємцями царського престолу в Нумідії, які при розподілі 

ел країни ошукали свого двоюрідного брата Югурту, всинов-
леного їхнім батьком. Монографія поділена на три части-

С ц ни. Вона відкривається моралістичними й філософськими 
роздумами про дуалізм душі та тіла, стверджується пере-
вага інтелектуальної діяльності над усіма іншими занят-
тями людей; перевага надається при цьому праці історика 
як найкориснішій і найціннішій. Образом безглуздя в 
цьому творі виступає не людина, а наслідок злочинних дій 
людей — війна. Автор засуджує ставлення римського 
нобілітету до цих подій, вважаючи його яскравим прикла-
дом занепаду одвічних моральних цінностей. Справжнім 
героєм цієї війни Саллюстій вважає полководця Марія, 
ім'я якого овіяне бойовою славою. Під його керівництвом 
служить його майбутній суперник Сулла, якому вдається 
залучити на бік римлян союзника Югурти, царя Маври-
танії Бокха, а потім підступно полонити самого Югурту. 

Вибір саме цієї війни як теми для дослідження внут-
рішніх конфліктів, що розривали римську державу, свід-
чить про тонку історіографічну інтуїцію Саллюстія, Війна 
з Югуртою висвітлила докорінне розходження політичних 
поглядів двох провідних станів — сенатської аристократії 
та вершників. Небезпека полягала не стільки в Югурті, як 
у внутрішньому кризовому становиші Римської респуб-
ліки. ійалозабезпечене населення Риму підтримувало стан 
вершників, гадаючи, що експансія принесе їм нові наділи. 

Протиборство двох політичних сил Саллюстій перево-
дить у моральну площину, протиставляючи пихатість 
аристократів доблесті «нових людей», що знайшли свого 
вождя в плебеї Марії, який ставив особисті заслуги вище 
родових. 

Моралізаторським є пояснення, яке Саллюстій дає 
конфлікту, що спалахнув у Римі. Цьому питанню при-
свячено особливий екскурс у центральній частині моно-
графії, де йдеться про витоки чвар і зародження в Римі 
«духу партійності та фракційності». Втрата згоди між 
народом і Сенатом стала наслідком зникнення зовнішньої 
загрози, коли був зруйнований Карфаген. Тоді знать своє 



високе становище і народ свою свободу стали використо- 387 
вувати для задоволення власних пристрастей, перетворив-
ши свої привілеї на розперезаність. f 

ь 
Я М Б (Іацреіос)— один із найважливіших ліричних жанрів, р. 

створений в Іонії. На святах урожаю виконувалися жар- Р 
тівливі або сатиричні пісні, які називались Я. й були а 
засобом громадського осуду. Сатиричний і викривальний 
характер, персональна спрямованість збереглися й у літе- ^ 
ратурному жанрі Я., який став знаряддям висловлення р 
приватних почуттів і настроїв, засобом полеміки з р 
громадських і особистих питань. Ямбічна поезія здобула ^ 
свою назву від розміру, шо був її провідною ознакою. Цей 
розмір представлений тримірною стопою з двох складів, 
шо постає у двох різновидах: ямб — сполучення корот-
кого й довгого складу (U—) і трохей (хорей) — сполу-
чення довгого й короткого складу (—U). 

ЯМБУЛ (lambulos) — автор фантастичного роману подоро-
жей III ст. до н. е. (витяги в Діодора), в якому оповідач, 
імовірно еллінізований араб, потрапляє на архіпелаг на 
екваторі. Люди живуть там в ідеальних природних умовах 
та в умовах соціальної рівності, маючи всі можливості для 
занять освітою й наукою, а також для розвитку духовних 
потенцій. Уплив цієї утопії, яка відбиває насамперед релі-
гійно-соціальні погляди нижчих верств епохи еллінізму, 
відчутний у Т. Мора та Т. Кампанелли. 

ЯМВЛІХ (ІацрЯіхої;) — 1) грекомовний сирійський письмен-
ник 2-ї пол. н. е. Його роман «Вавилонська повість» описує 
сповнену пригодами долю вавилонської подружньої 
пари — Родана й Сіноніди. Рушіііиим мотивом оповіді 
тут виступає гідна осуду пристрасть вавилонського царя 
Гарма до красуні Сіноніди, дружини Родана. У гніві за 
непоступливість Сіноніди цар наказав надягти на неї 
«пута, вилиті з золота», а чоловіка розп'ясти на хресті. 
Наступна історія чоловіка та дружини, яким удається 
уникнути страти, драматизується тим, що в Родана ви-



388 являється схожий на нього двійник, а Сіноніда виявляє 
безмірні ревнощі. У деяких епізодах яскраво відтворено 
суворість схіцної моралі, що перетворює «Вавилонську 
повість» на своєрідний стародавній «роман жахів», у якому 
є й запозичення з Геродота. Роман дійшов до нас тільки 

^ в переказі з «Бібліотеки» Фотія; 
W 2) римський філософ-неоплатонік (бл. 245 — 

^ бл. 330 pp.), учень Порфирія. Походив із Халкіди (Сирія). 
^ Твори Я. розподіляються на три групи: піфагорійські («Звід 

піфагорійських вчень» в десяти книгах, з яких збереглися 
п'ять); порфирієво-платонічні (коментарі до Платана й 
Арістотеля); оригінальні твори Я., написані після смерті 
Порфирія, що збагатили неоплатонічну філософію («Про 
богів», «Платонова теологія», «Про символи» та ін.). Я. 
приписують авторство твору «Про єгипетські містерії». 

Я. здійснив шкільну розробку неоплатонізму. Я. роз-
різнює зовсім невимовне й просто єдине, або Благо, яке, 
через протилежність межі й безмежного, поєднується з 
Єдиним-Сущим, а у сфері Розуму Я. розрізнює тріаду 
буття—життя—розум (за Плотіном і Порфирієм) через 
уведення поняття «космосу, що мислить», я . відрізняв 
душі людей від душ тварин і не допускав взаємопереходу. 
Богів Я. розділяв на внутрішньокосмічні та надкосмічні. 

Під впливом Я. сформувалися пергамська та афінська 
школи неоплатонізму. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Як ви розумієте поняття «епос»? Чому «Іліаду» 
та «Одіссею» називають взірцями епічної 
поезії? Схарактеризуйте композицію і стиль 
цих поем. 

2. Із якого культу виводиться давньогрецька 
трагедія? 

3. Кого називають «батьком» давньогрецької тра-
гедії? Які трагедії цього драматурга ви знаєте? 
У чому "іх новаторство? 

4. Який давньогрецький драматург показував 
людей «такими, якими вони мають бути»? У 
чому конфлікт трагедії «Цар Едіп»? 



ff ' 
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5. Якого давньогрецького драматурга називають 3 8 9 
«філософом на сцені»? Які його трагедії ви 
знаєте? 

6. У чому специфіка комедій Арістофана? f ^ 
1. Які жанри та види давньогрецької класичної ^ ^ ® 

лірики ви знаєте? Назвіть поетів александрій-
ського канону. 

8. Що таке елліністичний період давньогрецької 
літератури та які його особливості? 

9. Коли і як виник давньогрецький роман? Чому « 
його називають любовно-авантюрним? Які р!! 
давньогрецькі романи ви знаєте? § 

10. Хто з давньогрецьких історіографів подав до-
кладні відомості про південні області України? 'Щ 
Як побудована ця видатна праця? 

11. Які найголовніші проблеми піднімає у своїх ^ 
діалогах Платон? Як розуміє цей філософ g 
Ідеальну державу та призначення поезії? ^ 

12. Яку класифікацію розвитку художньої твор-
чості подав Арістотель? Яке поняття філосо-
фії має засадниче значення для розуміння 
жанру трагедії? 

13. На які етапи поділяється історія римської 
літератури? Які джерела їі виникнення? 

14. Яких давньоримських комедіографів ви знає-
те? У чому причина їхньої популярності? Як 
побудовані комедії Плавта та Теренція? 

15. Що лежить в основі поняття «золотий вік» 
давньоримської літератури? 

16. Чим викликана поява поеми Вергілія «Енеїца»? 
Яка її композиційна і мовно-стильова відмін-
ність від поем Гомера? 

17. На яких принципах будується поетична твор-
чість Горація? Як ви розумієте поняття «зо-
лота середина» та «лови мить»? Яку роль від-
водить Горацій літературно-художній критиці 
у своїх працях «Мистецтво поезії» та «По-
слання до братів Пізонів»? 

18. Як побудована поема Овідія «Метаморфози»? 
Який філософський і поетичний принцип 
лежить у Гї підставі? 

19. Хто такі «неотерики»? У чому особливості 
їхньої поезії? 
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24. 

25. 

Як побудовані трагедії Сенеки? У чому їхня 
специфіка? 
Як відбувалося формування нового риторич-
ного стилю в римській літературі? 
Які філософсько-політичні твори Ціцерона ви 
знаєте? Які характерні риси ціцеронівської 
прози? 
Що таке римська елегія? Які її походження й 
особливості? 
Які особливості розвитку давньоримської іс-
торіографії? Яких І1І представників ви знаєте? 
Коли і як сформувалася давньоримська проза? 
У чому подібність і в чому різниця між рома-
нами Апулея «Метаморфози або Золотий осел» 
і Петронія «Сатирикон»? 

26. Які ідейно-художні особливості поезії Марка 
Валерія Марціала та Деціма Юнія Ювенала? 



АНТИЧНА 
РИТОРИКА 

> 



Слово «риторика» походить від гр. texvri 
р реторікл «мистецтво говорити», іноді 

під цим терміном мають на увазі сис-
тему принципів побудови прозового 

тексту взагалі. За античної доби лише воло-
діння живим словом могло сприяти успішній 
кар'єрі й авторитетові серед громадян. 

Відсутність засобів масової інформації в 
сучасному розумінні також спонукала розви-
вати в собі вміння переконувати безпосеред-
ніх слухачів. Отже, осмислення чинників, які 
впливали б на ефективність промови, а також 
прийомів оволодіння красномовством роз-
почалося досить давно. 

За словами Діогена Лаертського, Арісто-
тель приписував винайдення риторики пі-
фагорійцеві Емпедоклу, однак жодних під-
тверджень цьому свідченню немає. Зі слів 
самого Арістотеля (а також з інших джерел, 
насамперед творів Платана) відомо, шо пер-
ший трактат з риторики належав учневі Ем-
педокла Кораку, який жив при дворі сира-
кузького тирана Гієрона. Головною метою 
оратора Корак вважав уміння переконати на 



підставі вірогідного, для чого корисними були будь-які 393 
софізми. Система софістичних доказів Корака була розви-
нута його учнем Тісієм. Головним засобом викладання ри-
торики Тісій вважав заучування напам'ять зразків судових 
промов відомих ораторів. Зі школи Тісія вийшов відомий 
софіст Горгій Леонтійський. Імена сицилійців Корака, Тісія 
та Горгія пов'язані з раціоналістичним напрямком у грець-
кій філософії та риториці V ст. до н. е. Вчення софістів 
сприяло відповідному вихованню громадян полісу. Відмо-

я вившися від абсолютизації старих традицій і законів, від g 
наївного міфологізму, софісти проголосили загальну від- §• 
НОСНІСТЬ усього. Суб'єктивні, часто релятивістські судження, S 
шо прийшли на зміну колишнім абсолютним істинам, ^ 
потребували обов'язкового доведення й мали впливати на І 
людей. Чільне місце в педагогіці софістів посідала теорія Ш 
переконання (як через монолог, так і через діалог). Софісти Щ 
навчали й умінню будувати політичні та судові промови, 
й мистецтву еристики (від гр. ерцоцаї «вести суперечку»). 
Розвиток діалогу був тісно пов 'язаний також з іменем 
Сократа. Якшо софісти йшли від психологічного впливу, 
то Сократ спирався на логічний доказ. Складовими части-
нами сократівської еристики були іронія та маєвтика. Іро-
нія полягала в умінні завести супротивника в глухий кут 
завдяки дотепній системі запитань і відповідей. Маєвтика 
(дослівно: «мистецтво баби-повитухи») допомагала наро-
дитися істині завдяки логічним відповідям на логічно по-
ставлені запитання. 

Із переселенням до Афін Тісій і Горгій відкрили там 
свої риторичні школи. Зі школи Горгія вийшли такі відомі 
ритори, як Пал Агрісентський, Лікімній, Евен, Фразімах, 
Ісократ (останні двоє вважаються творцями вчення про 
період). Крім Сицилії, риторика проникала до Аттики 
також зі сходу {Продій, Гіппій, Протагор). Щоправда, 
відомості про східних софістів досить незначні. Можна 
твердити, що Протагор наполягав на орфоепії, тобто 
правильному звучанні слів. 

Досить велику спадщину залишили по собі аттичні ора-
тори, внесені до так званого «канону десяти» у II ст. до 
н. е.: Антіфонт, Андокід, Лісій, Ісократ, Ісей, Лікург, Демо-
сфен, Гіперід, Дінарх, Есхін. Ісократ був першим, хто 



394 поставив риторику на службу загальнокультурній освіті, 
наділивши її статусом завершальної дисципліни в курсі 

^ наук. Апогеєм практичного красномовства полісної доби 
вважаються політичні промови Демосфена. 

Напрямок, розроблений послідовниками Горгія, дав 
r f багато матеріалу для розробки загальних теоретичних за-
^ сновків ораторського мистецтва. Узагальнення, глибокий 

fs , аналіз і теоретичне обґрунтування найголовніших засад 
риторики як науки належать Арістотелю, чий трактат 
«Риторика» не втратив свого значення для пізніших часів. 

Втрата Грецією незалежності, падіння полісної систе-
ми призвели до послаблення ролі ораторського мистецтва. 
Відірване від суспільного життя, мистецтво слова стає 
частиною шкільної освіти. Промови готуються лише з 
навчальною метою, їхні теми пов'язані переважно з міфо-
логічними сюжетами. Стилістична форма починає цінува-
тися більше, ніж реальний зміст. Водночас у красномов-
стві спостерігаються якісно нові процеси, серед яких слід 
насамперед виокремити протистояння азіанського та 
аттичного стилів і полеміку між аналогістами (Арістарх 
Самофракійський) та аномалістами (Кратет). Щ е один 
розквіт грецької риторики припадає на період так званої 
другої софістики. 

Римське красномовство починає розвиватися з III ст. 
до н. е. Традиційно першим римським прозаїком і орато-
ром вважається цензор Аппій Клавдій Цек, шо згодом став 
консулом (його промова проти епірського царя Пірра 
згадується в Плутарха). Про початок ораторського мис-
тецтва можна говорити вже від II ст. до н. е., коли роз-
виток римської культури позначився протистоянням 
еллінофілів (Сціпіони) та супротивників грецького впливу 
(Катон). Видатними ораторами були діячі демократич-
ного напрямку Гракхи. 

На рубежі II—І ст. до н. е., з загостренням політичної 
боротьби напередодні смуги громадянських воєн, на полі-
тичній арені висуваються оратори Марк Антоній Стар-
ший, Ліціній Красо, Квінт Гортензій Гортал, Марк Антоній 
Молодший, Марк Юній Брут. Римське красномовство до-
ціцеронівської доби було розроблено (з навчальною 
метою) в двох риторичних трактатах: творі Цщерона «Про 
добір матеріалу» й анонімній риториці «До Гереннія». 



Вершиною розвитку ораторського мистецтва в Римі була 395 
діяльність Ціцерона. 

Із падінням республіканського ладу зникає ґрунт, на 
якому плекався ціцеронів гуманістичний ідеал єдності г 
змісту і форми. На зміну політичному красномовству при-
йшло урочисте. Судове красномовство обмежується висту-
пами в кримінальних і цивільних справах. Вже за часів 
Августа риторика стає тільки шкільною дисципліною. 
Велика увага приділяється навчальній декламації, що по-
ділялася на два види (суазорії та контроверсії) та посту- g 
пово відходила від реального життя, захоплюючися неві- і , 
рогідними, хоча зовні й ефектними, ситуаціями. Саме в 2 
риториці І століття виробляється так званий «новий S. 
стиль», позначений відступом від класицизму (шоправда, 2 
навчальні декламації відіграли певну роль у підготовці S 
майбутніх адвокатів, поглиблюючи майстерність логічної j 
аргументації, відшліфовуючи мову та стиль). За часів прав-
ління династії Клавдіїв спостерігається певна стабілізація 
в суспільстві. У риториці на зміну «новому стилю» знову 
приходить класицизм із культом раціонального первня та 
гармонії. З 'являються спроби теоретично осмислити ці 
зміни (певною мірою таким спробам сприяло те, шо 
вчителів красномовства почали призначати коштом 
держави). Певним теоретичним обґрунтуванням класи-
цизму став обсяговий твір Квінтіліана під назвою «Про 
виховання оратора». Ілюстрацією класицизму на практиці 
може бути «Панегірик Траяну» Плінія Молодшого. Серед 
своїх наставників Пліній називає Таціта, про чиї погляди 
на красномовство можна судити на підставі його раннього 
твору «Діалог про ораторів». Від II—III ст. класицистичні 
реставраторські тенденції в риториці дедалі посилюються. 
Нормою та взірцем у греко-римській літературі остаточно 
стає друга софістика, якій притаманний синтез філософії 
та риторики. Предтечами другої софістики були Плутарх 
та Діон Хрисостом. Друга софістика висунула блискучу 
плеяду ораторів-стилізаторів, що ніби змагалися з афін-
ськими ораторами класичного періоду в плані вишуканого 
аттикізму {Елій Арістід, Гермоген, Фронтон; «Наодинці з 
собою» Марка Аврелія; «Апологія» Апулея\ «Флориди»). Якщо 
11 ст. позначилося низкою соціальних і політичних ката-
клізмів і мистецтво слова відступило на другий план, то в 



396 r v ст. становище Римської імперії частково стабілізува-
лося. Антична язичницька традиція висуває плеяду блис-
кучих ораторських талантів {Лібаній, Темістій, Гімерій, 
Юліан Відступник). IV ст. було переходом від пізньої 
Античності до Середньовіччя. Риторика традиційно збе-
рігає, як навчальна дисципліна, своє першорядне значення 
в середньовічних університетах. Впливом античної рито-
рики насьогодні позначено ряд гуманітарних дисциплін, 
серед них логіка, філософія, етика, стилістика тощо. 



А 
АЗІАНІЗМ — стилістичний напрямок у риториці; витворився 

за доби еллінізму в містах Малої Азії. Вільні від аттичних 
традицій (Аттикізм), місцеві оратори, на противагу стилю 
класичного грецького красномовства з його ясністю й 
простотою, розвивають свою манеру викладу думок, пере-
обтяжену надміром засобів виразності з метою справити 
якнайбільший ефект на слухача. Дуже часто таке надмірне 
вживання тропів, фігур, риторичних питань ставало зви-
чайною манірністю. 

У грецькій риториці провідним представником 
азіанізму був Гегесій з Магнезії в Лідії (середина III ст. до 
н. е.), в римській — Гортензій (114—50 pp. до н. е.). Даючи 
характеристику азіанізму в трактатах «Брут» і «Оратор», 
Ціцерон розрізняє такі його різновиди: 1) стиль сентенцій, 
або «ошатний» стиль (побудований на коротких 
ритмізованих реченнях, що часто мали в основі антитезу 
й парадокс); 2) «високомовний» стиль, що схилявся до 
емоційної патетики. 

Обом різновидам азіанізму притаманні орнаментальна 
перевантаженість мови й намагання максимально піднес-
ти емоційно-стилістичне наповнення кожного елемента 
фрази. 

За доби ранньої Імперії стиль сентенцій породжує на 
ґрунті римського красномовства т. зв. «новий стиль». 

АНДОКЩ ('Аубокібл?; бл. 440-390 pp. до н. е.) - давньо-
грецький оратор. Народився в Афінах у заможній сім'ї. 
415 р. був притягнутий до суду за обвинуваченням у 



поваленні герм (придорожних кам'яних стовпів із бюс-
тами божеств) та знущанні з містерій (таємних культових 
обрядів, куди допускалися лише посвячені). Провів у 
вигнанні 12 років. Незадовго до смерті вирушив до Спарти 
у складі афінського посольства, однак знову опинився у 
вигнанні, оскільки не впорався з дипломатичною місією. 
Найвідомішими є промови «Про повернення» (411 р.) та 
«Про містерії» (399 p.). Першу промову було створено 
задля повернення на батьківщину. Друга промова, що 
була спробою захиститися на суді, в дошкульно-сатирич-
ній формі змальовує яскраві картини тогочасного суспіль-
ства. Виходячи поза рамки обов'язкових для риторики 
вимог, обидві промови можуть розглядатися як цікаві істо-
ричні пам'ятки. 

АНТИЧНА РИТОРИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ існує в грецькому 
та латинському варіантах і охоплює всі елементи систе-
ми риторики, потрібні ораторові: 1) природні здібності 
(natura); 2) навчання мистецтву красномовства {ars, doct-
гіпа); 3) наслідування взірців та постійне вправляння (muta-
tio et exercitatio); 4) практичний досвід (usus). Існувало три 
види красномовства: 1) судове {genus iudiciale); 2) дорадче 
{gems deliberativum)', 3) урочисте, або епідейктичне {genus 
demonstrativum). Завданнями оратора {officio oratoris) вва-
жалися: 1) збирання матеріалу та вибір кута зору {inventio); 
2) розподіл матеріалу {dispositio); 3) надання промові до-
цільної стилістичної форми {elocutio)', 4) запам'ятовування 
промови або виучування Гі напам'ять {тетогіа)-, 5) прого-
лошення {actio, pronuntiatio). Промова мала складатися з 
таких частин: 1) вступ {exordium)', 2) виклад суті справи 
{narratio); 3) наведення доказів {argumentatio)', 4) висновок 
{peroratio). Перед викладом справи часто подавався пере-
лік ключових моментів промови {divisio, propositio). Дока-
зова частина розподілялася на доказ власних тверджень 
{confirmatio) та спростування тверджень супротивника 
{refutatio). Особливе значення для риторики мало вчення 
про стиль. Розрізняли три стилі: 1) сухий {genus subtile), 
призначений для повчання {docere), що вживався здебіль-
шого в судовому красномовстві; 2) піднесений {genus 
grande, sublime), який вживався з метою зворушити слухача 
{movere) переважно в дорадчих промовах; 3) середній 
{genus medium), що використовувався в урочистому (епі-
дейктичному) красномовстві. У кожному з трьох стилів 



слід було дотримуватися: 1) мовної правильності {latini- 399 
tas)-, 2) ясності (perspicuitas)', 3) доречності (aptum)-, 4) ошат-
ності (omatus). Прикраси промови становили ядро вчення 
про стиль. Вчення про тропи та фігури було детально роз- ^ -і 
роблене Квінтіліаном. 

АНТІФОН, Антіфонт ('Аутіфоуос; бл. 480—411 pp. до н. е.) — 
давньогрецький оратор, учитель риторики та логофаф, 
тобто укладач судових промов на прохання клієнтів. 
Народився в Афінах. Був страчений за обвинуваченням в 
участі в олігархічній змові. 

Першим з аттичних ораторів став видавати свої про-
мови. Збереглося 15 промов, пов'язаних з процесами сто-
совно вбивств. Три з них випливали з конкретних фактів, 
решта мала навчальний характер і була об'єднана в три 
тетралогії. Навчальні промови складаються з двох частин 
(слово позивача та відповідача) й будуються за чітким J 
планом: вступ, обвинувачення, виклад, доказ, вторинний 
виступ обвинувача, післямова. Дається детальний добір 
аргументів «за» і «проти» на підставі вірогідності чи не-
вірогідності обвинувачення. 

А. не цікавлять конкретні характери; весь інтерес про-
мовця зосереджено на виявленні доказів. Припускають, 
що А. уклав також посібник з риторики та збірку т. зв. 
«загальних місць» (вступів та висновків-післямов). 

АРІСТІД ЕЛІЙ ('Арштбібтіс; бл. 117/129 pp. - 187/189 pp.) -
грецький мандрівний оратор, представник періоду другої 
софістики. Народився в римській провінції Мезія (Адріа-
нуферай) у заможній родині. Здобув освіту в Пергамі та 
Афінах. Навчався у відомого ритора Герода Аттіка. Жив 
у Єгипті, Смирні, Римі. Збереглося 55 промов, більшість 
яких у панегіричній формі оспівує героїчне минуле Елла-
ди, Родос, Смирну, Рим, Елевсини. Цікавлячися різнома-
нітними релігійними культами, А. складав гімни на честь 
богів. Спеціальна промова переконує жителів Смирни в 
неприпустимості постановки комедій на сцені. 

Своєрідним винятком в ораторському доробку А. є 
т. зв. «Священні промови», тобто шість промов у вигляді 
щоденника, де автор оповідає про свою хворобу, від якої 
він страждав протягом сімнадцяти років, а вилікувався в 
святилищі Асклепія в Пергамі. Особливо цікавою серед 
цих промов є друга, яку можна сприймати як своєрідне 



400 віддзеркалення умонастроїв за доби другої софістики (від-
стороненість від проблем сучасності, схильність до місти-

^ цизму, захопленість крайніми формами східних містичних 
культів). 

Щ. Більшість промов А. витримано в дусі вишуканого 
аттикізму з орієнтацією на ораторів класичної давнини, 

frt передусім на Ісократа. Однак у деяких промовах нада-
О ється перевага азіанізмові. Це «Елевсинська промова», в 

ИН якій оплакується загибель святилища Деметри під час 
пожежі, а також монодія (сольна пісня) на зруйнування 
Смирни землетрусом, звернення до імператора Марка Авре-
лія (зворушений промовою, імператор відбудував місто). 

Незважаючи на скептичний вислів Ф. Ф. Зелінського 
щодо значення творчості А. в літературному плані, вона 
має певну цінність при ознайомленні з культурою епохи 
Імперії. Червоною ниткою в багатьох творах А. проходить 
Ідея ораторського мистецтва як вершини в духовній 
діяльності людини. Популярність оратора серед сучас-
ників дала підстави спорудити йому статуї вже за життя. 

АТТИКІЗМ, Аттицизм (аттікюїд) — стилістичний напрямок у 
риториці, що виник у II ст. до н. е. як реакція на азіанізм, 
поширений серед елліністичних держав Сходу. Орієнту-
вався на мову творів V—IV ст. до н. е., невимушеність і 
прозорість яких бралися за взірець (насамперед ідеться про 
творчість Лісія та Тукідіда). 

Одним із провідних теоретиків А. був Діонісій 
Галікарнаський (друга половина І ст. до н. е.). Відомими 
представниками цього напрямку були також Кекілій (Це-
цілій) Калантинський, Аполлодор Пергамський, Теодор 
Гадарський. Живі традиції аттичного красномовства зо-
рієнтовані на Ісократа й Демосфена, якнайповніше вони 
збереглися в родоській риторичній школі. 

На римському ґрунті ідеї А. були успішно засвоєні Це-
зарем. Згодом А. завойовує в Римі все більше прихиль-
ників (Марк Юній Брут, Ліциній Кальв, Марк Калідій, 
Квінт Корніфіцій, Азіній Поліон; пізніше — Саллюстій, 
Велей Патеркул, Таціт). Популярність А. пояснюється 
відходом молодшого покоління від громадсько-політич-
ного життя в добу переродження республіки в імперію, 
небажанням догоджати смакам неосвіченого натовпу, 
апеляцією не до почуттів, а до розуму аудиторії, захоплен-
ням ідеями епікурейства та стоїцизму, що нехтували мис-



тецькими прийомами промови й спиралися насамперед 401 
на логіку. 

Яскраву характеристику А. дає Ціцерон у трактатах 
«Брут» і «Оратор». Наполягаючи на небезпеці А. для долі 
тодішньої римської держави з позиції відданого республі-
канця, він характеризує простоту римських аттикістів як 
наслідок бездумного епігонства й невігластва, тоді як про-
стота Лісія та Тукідіда — результат продуманого й тонкого 
мистецтва («Оратор», 20, 75—90). 

Нова хвиля А. була пов'язана з відродженням класи- ^ 
цизму в риториці. Й 

с 

БРЕВІАРІЙ — жанр історичної літератури пізньої антич-
ності, який складався з коротких оглядів (brevis — «корот-
кий») певних історичних періодів, започаткований сучас-
ником Таціта Флором. 

БРУТ МАРК ЮНІЙ (Marcus lunius Brutus; 8 5 - 4 2 pp. до 
н. е.) — римський діяч, відомий як політичний прихиль-
ник Ціцерона, а від 48 р. до н. е. — Цезаря. Намісник 
(з 46 р. до н. е.), а пізніше — претор (з 44 р. до н. е.) 
провінції Цизальпійська Галлія. Як прихильник 
республіканської влади сенату, взяв участь у змові проти 
Цезаря. Після вбивства Цезаря тікає з Риму разом зі своїм 
спільником Гаєм Кассієм. Змушений покінчити життя 
самогубством після поразки сформованого ним війська, 
шо була завдана військами тріумвірів Октавіана та 
Антонія. 

Збереглося дві книги листів до Ціцерона, які дають 
певне уявлення про хист Брута-оратора. 



в 
2 ВАСИЛІЙ КЕСАРІЙСЬКИЙ, Василій Великий ( 3 3 0 -

379 pp.) — відомий християнський діяч і проповідник IV ст. 
Народився в Каппадокії, був сином ритора. Здобув рито-
ричну освіту в Афінах, у школах Проересія та Гімерія. 
Досить довго був логографом. Прийнявши схиму, жив у 
монастирях Сирії, Єгипту та Палестини. 370 р. повернув-
ся до Каппадокії, де був обраний єпископом Кесарії. 

Відомий насамперед дев'ятьма богословськими бесіда-
ми під назвою «Гексамерон», присвяченими шести дням 
створення світу; трактатом «Про те, як молодь може мати 
користь із язичницьких книжок»; енкомієм «Про сорок 
мучеників». Крім того, можна згадати шістнадцять бесід 
на різні псалми, п'ять книжок на захист православного 
вчення про Святу Трійцю проти Євномія, двадцять чотири 
бесіди на різні теми, сім аскетичних трактатів, правила 
чернечі (у розширеній та скороченій редакціях), устав 
подвижницький, дві книги про хрешення, книгу про Духа 
Святого, проповіді, близько 366 листів. 

Зразком ораторського мистецтва для Васшіія довгий 
час був Лібаній та пов'язана з ним риторська школа в 
Антіохії, ш,о орієнтувалася на аттикізм та вимоги зрозу-
мілості та прозорості вислову. Обґрунтовуючи християн-
ську доктрину, В. К. майстерно спирається на античну 
спадщину в галузі природничих наук під кутом зору тра-
диційних теорій та ідей неоплатонізму. 

Бесіди В. К. рясніють дотепними порівняннями з 
фактами реального життя, антитезами, доказами від супро-
тивного. Викриваючи людські вади в моральних пропові-
дях (roMUiisrx), В. К. багато в чому перегукується з Ліба-
нієм; однак на відміну від Лібанія він ставить собі за мету 
дати слухачеві духовну поживу й примусити його замис-
литися (тут можна сказати про орієнтацію В. на Перікла 
та Демосфена, для яких слово було дієвою зброєю). 

Трактат «Про те, як молодь може мати користь із 
язичницьких книжок» позначений впливом творів Плу-
тарха з їхнім дидактичним спрямуванням і практичним 
психологізмом. 

Енкомій «Про сорок мучеників» є своєрідним гімном 
християнству. 
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ГЕРМАГОР ІЗ ТЕМНОСА ('ЕрцаубраО — грецький ритор і 
письменник середини II ст. до н. е. Дуже важливе зна-
чення для історії риторики мала праця «Мистецтво 
красномовства» (Тєхі'аі Рг|торікаІ) в шести книгах. 

Працював над проблемами юридичного обгрунтуван-
ня системи аргументації. Спираючись на логіко-юри-
дичне тлумачення спірних питань, Г. дав систему чітких | 
правил, покладених в основу розробки підручників із 
риторики, що значною мірою вплинуло на наступний s 
розвиток цієї науки. ^ 

ГЕРМОГЕН ('Epnoyevrig; 160—225 pp. н. е.) - давньогрець- | 
кий оратор. Народився в Тарсі (Мала Азія). Збереглися ^ 
три твори, умовно об'єднані назвою «Риторика». Був по-
слідовником Гермагора. 

Найвідомішою є праця Г. про ідеї в галузі стилю (в 
двох томах). Трактат про типи мови розглядає класичні 
взірці промов, причому виділяється сім різновидів стилю, 
що повною мірою представлені лише в Демосфена (про-
зорий, величний, ретельний, повчальний, палкий, прав-
дивий, потужний). 

«Риторика» Г. дістала широке визнання в шкільній 
практиці пізньої античної та візантійської доби. 

ГЕРОД АТТІК, Клавдій Герод Атгік (Herodes Atticus; 101— 
177 pp.) — видатний грецький оратор, народився в Мара-
фоні. Відомий як представник другої софістики (нової 
софістики). Творив у стилі аттикізму. Був учителем май-
бутніх імператорів Луція Бера та Марка Аврелія, 143 р. — 
консулом у Римі. Своє величезне багатство використав 
для будівництва Одейона в Афінах, перебудови стадіону в 
мармурі, водогону в Олімпії тощо. Від його творів (листи, 
діатриби тощо) збереглися фрагменти Пері ПоЯттіс («Про 
облаштування держави»). 

ГІМЕРІЙ СНіаерю?; 310—386 pp. н. е.) — грецький ритор і 
вчитель риторики. Народився в Прусі (Віфінія). Більшу 
частину життя провів у Афінах. У 362 р. на запрошення 
імператора Юліана переїхав до Антіохії. Із промов Г. пов-



404 ністю збереглося 24, решта існує лише у виписках Фотія, 
Константинопольського патріарха (820—893 pp.). Був 

^ яскравим представником другої софістики, актуальні теми 
сучасності були йому далекі. У своїх творах, бездоганних 

^ з погляду мови та ритмомелодики, він звертається до 
минулого (саме завдяки Г. до нас дійшли деякі фрагменти 

П Сапфо, Сімоніда, Піндара). Учнями Г. були Григорій На-
О зіанський та Василій Кесарійський. 

ГІПЕРІД (Ттерібгіс; бл. 390-322 pp. до н. е.) — давньо-
грецький оратор і політичний діяч. Народився в Афінах. 
Активний прихильник антимакедонської партії. Вбитий 
під час спроби втекти з Афін після придушення антимаке-
донського повстання. З ораторської спадщини збереглося 
сім промов, папірус із текстом яких було знайдено у 
1847 році. Стиль промов має багато спільного з Демосфе-
ном та Лісієм. 

ГОРГІЙ (Горуїад; 483—375 pp. до н. е.) — грецький оратор та 
філософ-софіст, засновник риторики. Народився в місті 
Леонтіни (Сицилія). Був учнем Емпедокла. Більшу части-
ну життя прожив у Фессалії (місто Ларисса). У 427 р. 
очолив посольство Леонтін в Афінах, де завдяки своєму 
красномовству зумів домогтися допомоги Леонтінам 
проти Сиракуз. 

Із творчого доробку Г. до нас дійшли лише дві його 
промови: «Похвала Єлені» та «Виправдання Паламеда». 
Відомий також філософський твір «Про те, чого не існує, 
або про природу», що не зберігся. Як софіст, Г. перебував 
під впливом філософії елеатів. Слідом за Пеламедом він 
визнає існування незмінного буття, непідвладного люд-
ському пізнанню; водночас довколишній світ є мінливий 
і сприймається людиною лише на рівні відчуттів. Розу-
міючи риторику як мистецтво переконання, Г. був 
автором багатьох риторичних нововведень, що мали справ-
ляти вплив на слухача (т. зв. «горгієві фігури» — ізоколія, 
антитеза, клаузула тощо). Його декламації були позначені 
довершеністю й дотепністю аргументації (прикладом 
може служити теза з твору «Про те, чого не існує», де 
доводилися такі твердження: 1) нічого не існує; 2) якби 
воно й існувало, його неможливо було б пізнати; 3) якби 
його й можна було пізнати, його неможливо було б висло-
вити...). Учнем Г. був Ісократ. Платон назвав на честь Г. 
один зі своїх діалогів. 



ДЕМОСТЕН, Демосфен (Дті̂ ооЄє^тіі;; 384-322 pp. до н. е.) -
давньогрецький оратор і політичний діяч. Народився в 
Афінах у сім'ї власника зброярні та меблевої майстерні. 

і-

ГОРТЕНЗІЙ, Квінт Гортензій Гортал (Quintus Hortensius 405 
Hortalus; 114—50 pp. до н. е.) — римський консул (69 р. 
до н. е.), оратор і юрист, прихильник партії оптиматів. Уже 
в ранньому віці виступав перед судом, брав участь у процесі 
Верреса як супротивник Ціцерона. У 67—66 pp. до н. е. ви-
ступав проти надання верховного командування Помпею. 
Після примирення з Ціцероном разом із ним брав участь 
у судових процесах. Ціцерон характеризує його стиль як 
азіанізм. 

Г Р И Г О Р І Й НАЗІАНСЬКИЙ, Григорій Богослов ( 3 2 9 - І 
390 pp.) — християнський проповідник, автор блискучих §" 
фіпософсько-полемічних трактатів із догматики, а також 
релігійних гімнів. Народився в Каппадокії. Освіту здобув 
у Кесарії, Александрії, Афінах. Стояв на чолі нікейської 
общини в Константинополі. 

Твори Г. Н. позначені новаторським для того часу 
інтимним психологізмом («Про моє життя», «Про мою 
долю», «Про страждання моєї душі»). Він уміло викори-
стовує прийоми задушевної бесіди (теологічні промови на 
захист православ'я проти аріан), а також інвективи (змалю-
вання неминучих у майбутньому мук імператора Юліана 
Відступника, де Г. Н. демонструє блискуче знання антич-
ної міфології). Із філософського погляду Г. Н. можна назвати 
спадкоємцем Темктія, якому риторика була потрібна «для 
пізнання істини». Під кутом зору стилістики Г. Н. — при-
бічник збереження мовних норм, у чому він близький до 
консервативних ідей елліністичного красномовства, щоправ-
да, у зверненнях до пастви вдається до розмовного стилю. 

Найпоказовішим у спадщині Г. Н. є «Надгробне слово 
Васшію Великому», де щирі ліричні почуття переплітаються 
з релігійними, з патетико-риторичним духом загальних 
роздумів. 



406 Життя та діяльність Д. припадають на складний період в 
історії Греції, коли вона поступово втрачала свою неза-

^ лежність і зрештою потрапила під гегемонію Македонії. 
Одним з ідеологів промакедонської орієнтації був оратор 

^ Есхін. Д. вкоротив собі життя, переслідуваний політич-
ними супротивниками після поразки повстання афінян 

rt проти македонян (т. зв. Ламійська війна). 
О Ораторську кар'єру Д. розпочав як логограф, склада-
м и ючи за певний гонорар судові промови для клієнтів. 

Стати логофафом його спонукали життєві обставини: 
рано осиротівши, Д. залишився без спадщини, ошуканий 
опікунами. Блискуча промова на суді допомогла виграти 
процес, але повернути втрачену спадщину не вдалося. 
Згодом Д. прилучився до політики, успішно виступаючи 
перед публікою. На шляху до успіху ораторові довелося 
долати природні вади, а саме: гаркавість та слабкість 
голосу. Будучи учнем Ісея, Д. значною мірою спирався 
також на здобутки Лісія та Ісократа. До риторичної 
спадщини Д., що дійшла до нас, належать: 61 промова 
(для 41 з них авторство є остаточно встановленим), 56 
вступів до промов та 6 листів. Серед промов вирізняють 
судові, судово-політичні, політичні, у судових промовах, 
складених з приводу приватних справ, можна спостерігати 
вплив Лісія. Судово-політичні промови, серед яких виріз-
няється промова «За Ктесіфонта, про вінок», займають 
проміжне становище між судовими та політичними. Серед 
політичних промов на першочергову увагу заслуговують т. 
зв. філіппіки, спрямовані проти македонського царя 
Філіппа II. Найголовніша мета промов Д. — зосередження 
на доказі, що випливає безпосередньо з переконання 
слухачів. У процесі викладу Д. у різних варіантах виголо-
шує ту саму думку. Заключна частина, як правило, є 
обов'язковим підсумком сказаного. Сучасники, зокрема 
Діонісій Галікарнаський, зазначають надзвичайну пафосність 
промов Д., підкріплену жестами, мімікою, голосовими 
модуляціями. Обов'язковими є періодизація, а також вжи-
вання художніх тропів та фігур. Для більшої динаміки 
оратор вдається до уявного діалогу з супротивником. Всі 
промови Д. відповідають вимогам засад аттикізму. 

ДИНАРХ (ДеСуарход; бл. 362 -290 pp. до н. е.) -
давньогрецький оратор. Народився у Коринфі, освіту 
здобув в Афінах, у Теофраста. Збереглося три промови з 
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приводу грошей, нечесним шляхом вивезених до Афін 
Гарпалом, колишнім скарбником Александра Македон-
ського. Промова «Проти Демостена» змальовує видатного 
оратора у вельми невигідному світлі. 

ДІАТРИБА (6і,атрфті «проведення часу») — особлива форма 
промов на філософсько-моральні теми, яку розробили 
філософи-кш/Тсм у l V ~ n i ст. У жвавій, не позбавленій 
театральності, простій і нерідко грубуватій Д., що спо-
нукає до діалогу, філософ викладав свої моральні вимоги. 
Д. приваблювала широку публіку дохідливою мовою, 
рясніла прислів'ями, анекдотами, цитатами з давніх і 
сучасних поетів. Особливо уславився в цьому жанрі Біон 
Бористеніт (кін. IV—поч. ИІ ст.), який уміло поєднував у 
своїх Д. фольклор і модні прийоми риторики. Такі по-
вчальні бесіди мали слугувати вихованню молоді. Найус-
лавленішими представниками мистецтва Д. були Горацій, 
Сенека, Персій, Ювенал, Музоній, Діон із Пруси, Епіктет, 



408 Максим Тирський. Д. може вважатися початковою фор-
мою моральних християнських проповідей. 

^ Д Ю Н ХРИСОСТОМ, Золотоуст (Діш;̂  Хриоботоідод; 4 0 -
Й? 120 pp.) — грецький оратор і філософ з Малої Азії. Пред-

ставник другої софістики. За Доміціана йому було забо-
ронено жити в Римі та на батьківщині, і він протягом 

О чотирнадцяти років перебував у мандрах. Захопився кінічно-
стоїчною філософією. Після смерті Доміціана отримав 
можливість повернутися на батьківщину й розпочати 
активну ораторську діяльність. Від Д. X. збереглося вісім-
десят промов невеликого обсягу на політичні, моральні й 
етичні теми. Особливу популярність здобули «Євбейські 
промови», де він змальовує ідилічну картину життя двох 
мисливських родин. Значний інтерес становить «Борис-
тенітська промова», в якій описується життя в місті Ольвії 
на Бористені (Дніпрі). За літературну майстерність 
нащадки назвали Д. Золотоустом. 

ДІОШСІЙ ГАЛІКАРНАСЬКИЙ (Aiovuoioi;; бл. 55 - бл. 8 pp. 
до н. е.). Давньогрецький ритор та історик доби Августа. 
Народився в Малій Азії, в місті Галікарнас. Від ЗО р. до 
н. е. жив у Римі як учитель риторики. Опанував латинську 
мову і знайшов прихильність у римських аристократичних 
колах. Відомий своєю працею «Римські старожитності» 
(«Роцаїкті археоЯоуіа»; інший варіант перекладу «Старо-
давня історія Риму»). Праця була присвячена дослідженню 
римської історії зі стародавніх часів до першої Пунічної 
війни й складалася з двадцяти книг. Цілковито збереглися 
книги 1—10, що містили опис історії Риму до 422 р, до 
н. е. Одинадцята книга дуже пошкоджена, решта книг, 
12—20, збереглися лише в уривках. Д. Г. був першим 
грецьким істориком, що присвятив історії римлян окре-
мий твір. Намагаючись примирити греків з римлянами й 
виправдати завоювання Греції Римом, автор наполягає на 
грецькому походженні римлян. Як ритор, Д. Г. був 
прихильником аттикізму. Відомі його риторичні праці та 
критичні статті про стиль аттичних авторів, а також листи. 
До риторичних праць належать «Згадки про стародавніх 
ораторів» («Пері т(Зу apxaicov prjTopwv») у двох книжках. 
Перша книжка присвячена біографіям та особливостям 
стилю Лісія, Ісократа й Ісея; друга - Демосфена, Гіперида 
та Есхіна. Окремі праці присвячені стилю Демосфена 



(«Про промови Демосфена», «Пері Tfjg Дяцообеуоис; Яе^есл;») 409 
та Тукідіда («Про творення характерів у Тукідіда», «Пері 
воші6і6о\) характтірос»). Проблемам стилістики присвячена 
праця «Про сполучення слів» («Пері oi)v6eoew<; ovonaxcov»), 
проблемам наслідування — «Про наслідування» («Пері 
ціціїоешс;») у трьох книгах. 

На думку Д. Г., промова має бути синтезом змісту й 
форми. Отже, зовнішня краса промови має служити вира-
женню змістовної думки. Говорячи про три риторичні 
стилі, Д. Г. вирізняє серед них високий, вишуканий і 
середній. Високий стиль, завдяки своїй ясності та суворій s; 
простоті, має передавати щось урочисте й важливе {Піндар, р 
Есхіл, Тукідід); вишуканий стиль позначається «м'якістю» 
(Сапфо, Евріпід, Ісократ); середньому стилю притаманна 
доступність для всіх {Гомер, Геродот, Софокл, Платон). 
Теоретичні засновки підкреслюються аналізом прикладів 
з поезії та прози. ^ 

ДРУГА СОФІСТИКА — явище в культурному житті Римської 
імперії П—ПІ ст. н. е., пов'язане з відносною стабіліза-
цією в суспільно-державному житті за доби правління 
Антонінів (93—196 pp.): офіційним поширенням прав 
римського громадянства на всіх провінціалів, знищенням 
старої сенатської опозиції, припиненням завоювання чужих 
територій тощо. Перенесення культурного життя імперії 
зі столиці до провінцій, а також економічний добробут і 
багаті культурні традиції Сходу значно збільшують питому 
вагу грецької культури, що зрештою сприяло синтезові 
грецької та римської культур. Чимало освічених римлян 
цього періоду звертаються в своїй творчості до грецької 
мови {.фронтон, Апулей, Фаворин, Еліан, Марк Аврелій). 
Центром другої софістики були грецькі міста Малої Азії, 
де зберігалися традиції азіанізму. 

Великої популярності, як і за доби «першої софіс-
тики», набуває професія мандрівного ритора. Та якщо у 
V ст. до н. е. мандрівні вчителі красномовства готували 
грунт для розвитку філософії й перших наукових знань 
про людину, суспільство та природу, то «друга софістика» 
не ставила перед собою практичних завдань удоскона-
лення людини та світу. Через неможливість розвитку 
політичного та судового красномовства в умовах суспіль-
ного застою створюється благодатне підґрунтя для епідей-
ктичного красномовства. 



4 1 0 Відсутність перспективи суспільного розвитку породила 
своєрідну ідеалізацію минулого. У літературній грецькій 

^ мові починають переважати реставраторські тенденції. 
Нормою стає абсолютне відтворення аттичного діалекту 

^ стародавніх класиків із відстанню майже у шість століть 
від тогочасної розмовної мови (койне). Створюються чис-

ел ленні словники аттичного діалекту, зокрема лексики Полі-
^ девка. Неперевершені майстри імпровізації аттичного діа-
Ом лекту з'являються серед ораторів. Щоправда, такі насліду-

вання стосувалися лише мови, а не жанрів, тем та ідей. 
Визначними представниками другої софістики в галузі 

ораторського мистецтва вважаються Полемон, Герод 
Аттік, Елій Арістід, Діон Хрисостом, Лібаній, Темістій, 
Гімерій. 

Е 
Е Н Т И М Е М А — риторичний прийом, що передбачає набли-

ження слухача до істини за допомогою вірогідних рито-
ричних силогізмів. На думку Арістотеля, ентимема най-
більш пристосована для судових промов, що вимагали від 
оратора вміння полемізувати. Арістотелеві належить поділ 
ентимем на показові та викривальні. Показова ентимема 
визначалася як силогізм, побудований на тезах, що визна-
валися супротивником; викривальна — базувалася на 
тезах, що не визнавалися супротивником. Якщо не було 
можливості створити справжній силогізм, оратор міг 
вдаватися до топів — загальних місць, що використову-
вались софістикою замість словесного доказу. 

Е П Щ Е Й К Т И Ч Н Е КРАСНОМОВСТВО (4ttl6€i.kxik6v yivo^, 
genus demonstrativum, laudativum) — різновид красномов-
ства, що передбачав виголошення промов під час уро-
чистих подій, а також промов абстрактного характеру, 
промов на історичні та міфологічні теми тощо. Вважається, 
що епідейктичне красномовство було започатковане в 
Афінах у V ст. до н. е. під впливом софістів. Суттю епідей-
ктичних промов була оцінка фактів (а не доказ чи спро-
стування їх), пропаганда певної ідеології або способу 



\ч 
життя (а не вираз симпатії чи антипатії до того чи іншого 411 
діяча). 

Епідейктична промова могла бути енкомієм (похваль-
ним словом як основною темою) або складовою частиною 
епітафії (надгробної промови). У літературі європейського 
класицизму енкомієві відповідає жанр оди. Головною 
ознакою майстра епідейктичного красномовства було 
вміння хвалити (як хвалити — за що хвалити — заради 
чого хвалити). Опановуючи це вміння, ритори V—IV ст. 
до н. е. започаткували норми епідейктичного стилю мови, g 
водночас піднісши моральні цінності держави-полісу на ^ 
належну висоту. g 

Зразками епідейктичного красномовства були промови S 
Горгія «Похвала Єлені» та «Виправдання Паламеда»; Зоїла g 
(похвали на честь жорстокого єгипетського правителя g 
Бусиріса та кіклопа Поліфема); Алкідама (похвала на | 
честь гетери Лаїди; похвала смерті); учня Горгія Полікрата < 
(похвали мишам, горщикам, камінцям). 

Антична традиція приписує Горгію створення особ-
ливих фігур мовлення {schemata), які називають горгіє-
вими фігурами (антитеза, оксюморон, римовані кінцівки 
фрази, алітерація, асонанс, членування речення). 

Значний внесок у розвиток епідейктичного красномов-
ства зробив софіст Фрасімах, запровадивши поняття пе-
ріоду, інтонації, паузи, членування речення на колони 
(такти). Видатним майстром епідейктичного красномовства 
був також Ісократ. 

Розвиток епідейктичного красномовства в наступні 
часи пов'язується із занепадом суспільної активності та 
перетворенням риторики на суто шкільну дисципліну. 
Своєрідним відродженням епідейктичного красномовства 
вважається доба «другої софістики» II—III ст. н. е. 

ЕСХІН CEoxivoq; бл. 389—314 pp. до н. е.) — давньогрецький 
оратор і політичний діяч. Народився в Афінах. Відомий 
завдяки своїй полеміці з Демосфеном, де показав себе при-
хильником промакедонської політики. Зазнавши поразки 
на суді, відбув у вигнання на острів Родос і став учителем 
риторики. Збереглося три промови, дві з них стосуються 
зазначених судових процесів, від яких до нас дійшли 
також промови Демосфена. Стилю Е. притаманна простота, 
вишуканість і дотепність. 
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ІОАНН ХРИСОСТОМ, Золотоуст (344-407 pp.) - хрис-

тиянський проповідник з Антіохії. Вчився риторики в 
Лібанія, згодом приєднався до сирійських відлюдників-
аскетів. Повернувшися до Антіохії, здобув популярність 
своїми проповідями та незалежною позицією під час 
сутичок місцевого населення з владою. 398 р. призначе-
ний константинопольським архієпископом, але невдовзі 
позбавлений сану та відправлений у вигнання. Під тиском 
низових заворушень його повертають назад, однак невдовзі 
знову висилають. По дорозі у вигнання Іоанн помирає. 

І. X. залишив по собі близько 1000 проповідей, пере-
кладених різними мовами. Його промови надзвичайно 
патетичні, в них блискуче й доречно використовуються 
традиції як аттикізму, так і азіанізму. Мета І. X. — мак-
симальне проникнення в душу слухача. Звідси — прозо-
рість вислову, точність образів, витончений психологізм 
моралістичних спостережень, доступність прикладів із 
сучасного авторові життя. Риторичні засоби (анафори, 
рефрени, антитези, смислові повтори) роблять його мову 
експресивною та емоційно виразною. Саме І. X. завершив 
удосконалення стилю християнської проповіді загалом. У 
його промовах різні форми проповіді зблизилися, набули 
простоти й прозорості думки, чіткості й стислості викладу. 

і. X. мав величезний вплив як на середньовічну Євро-
пу, так і на Давню Русь. Не випадково для Русі були 
характерними збірки повчань під назвами «Златоусти», 
«Ізмарагди», «Маргарити». Спадкоємцем традиції І. X. 
можна вважати протопопа Аввакума. 

ІСЕЙ ("Іоеіоу; бл. 420—350 pp. до н. е.) — давньогрецький 
оратор. Народився на острові Евбея. Створював переважно 
промови на замовлення, які стосувалися, здебільшого, 
позовів з приводу спадшини. Збереглося близько 11 про-
мов цілком, деякі дійшли в уривках. Стиль І. зазнав впливу 
Лісія та Ісократа. Промови дають цікаву інформацію про 
життя тогочасних Афін. Послідовником І. був Демосфен. 

ІСОКРАТ ('Іоократг|і;; бл. 436—338 до н. е.) — видатний афін-
ський оратор-публіцист і педагог IV ст. до н. е., автор 
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політичних та урочистих промов. Походив із заможної 413 
родини, дістав блискучу на той час освіту, був близьким 
до софістів. У галузі політики виступав прихильником 
поміркованого афінського олігарха Ферамена, одного з 
ватажків перевороту в Афінах у 411 р. до н. е. Коли 404 р. 
владу в Афінах захопили радикальні олігархи, І. зазнав 
переслідувань і втратив майно. Це змусило його стати 
логографом (адвокат, який за гроші складав судові 
промови на замовлення клієнтів). Згодом його привабила 
кар'єра політичного оратора, але на перешкоді стала від- ,, 
сутність природних даних. Тоді він звернувся до публі- і 
цистичної та політичної діяльності. Промови І. не виго- р 
лошувались, а призначалися спеціально для читання. З £ 
педагогічною метою він організував у Афінах спеціальну 
школу для підготовки ораторів, і це забезпечувало йому 
пристойне матеріальне становиш,е. У школі І. було вихо- g 
вано багато політичних діячів (оратори Лікург і Гіперид, J 
історики Ефор і Теопомп тощо). Творча спадщина І. 
складається з 21 промови (6 судових, 15 епідейктичних) та 
9 листів. Судові промови дають уявлення про економічну 
кризу, що настала в Афінах та інших областях Греції після 
Пелопоннеської війни. Так, у промові «Проти лихваря 
Пасіона» змальовано збагатілого на війні вільновідпуще-
ника; промова «Про пару коней» захищає політику Алкі-
віада. З епідейктичних (урочистих) промов найвідоміші 
такі: «Єлена», «Бусіріс» (розробка питань красномовства 
як чистого мистецтва); «Проти софістів», «Про обмін 
майном» (приводом для написання цієї промови став 
судовий процес проти І., порушений Лісімахом); «Пане-
гірик» (промова на загальних зборах представників грець-
ких держав перед укладанням другого Афінського мор-
ського союзу); «Енкомій» (похвала кіпрському царю Ева-
гору); «Філіпп» (звернення до Філіппа Македонського з 
проханням очолити боротьбу греків проти персів); «Пана-
фінейська промова» (342—339 pp. — заклик греків до 
об'єднання та уславлення історичного значення Афін); 
«Ареопагік» (бл. 337 р. — складена на честь Афінського 
Ареопагу). Суспільно-політичні погляди І. переплітаються 
з його педагогічною практикою. Він обстоював ідею 
об'єднання фецьких земель під владою монарха для зброй-
ної боротьби проти персів та повернення до доперік-
лового ладу в Афінах. Риторика, на думку І., — не тільки 
теорія стилю та ораторської майстерності, вона має бути 



414 найважливішою державною дисципліною. Оратори по-
винні пристрастю слова переконувати народні маси в тих 

^ ідеях, які вони обстоюють. Отже, І. виступав проти рито-
рики як формальної дисципліни, позбавленої глибокого 
внутрішнього змісту («Проти софістів»). Необхідними ри-
сами оратора він вважав природний талант, виховання, 

W широку освіту, вправи. І. був першим, хто запровадив у 
О своїй школі практичні заняття разом з лекціями, регуляр-

ИЦ ні змагання в мистецтві красномовства між учнями, 
аналіз літературно-ораторських спроб. Стиль І. найвираз-
ніше простежується на прикладі його промови «Евагор». І. 
використовує стилістичні прийоми софістів Горгія (анти-
теза, оксюморон, римовані кінцівки, алітерація, асонанс) 
і Фрасімаха (мовний період, значення інтонації та пауз). 
Він розрізняє окремі види ораторського мистецтва (по-
хвала, напучення). Неприпустимим, на думку І., є «зяяння» 
на стику голосних, порушення ритмізованого періоду тощо. 

З ім'ям І. пов'язаний новий рівень у розвитку аттич-
ного красномовства. Ораторські школи на зразок ісокра-
тівської стали надзвичайно популярними в епоху еллінізму 
(IV—І ст. до н. е.). Літературні форми, створені І., а також 
розроблені ним засоби риторичної історіографії — 
зокрема, схема біографії історичних діячів — мали вплив 
на світський стиль елліністичних правителів і римських 
імператорів. І. став також засновником грецької прози 
пізнішої доби. Високо оцінював спадщину І. Ціцерон 
(трактат «Оратор»). 

KATDIIHA ЛУЦІЙ СЕРГІЙ (Catilina; 108-62 pp. до н. е.) -
римський політичний діяч із патриціанського роду. Один 
із соратників Сулли, який нагромадив маєтність у період 
проскрипцій, але до 60-х років позбувся її. Зазнавши 
кількаразової невдачі на консульських виборах, К. у 63 р. 
організував змову, щоб захопити владу. Він висунув дема-
гогічний лозунг відміни боргів, чим привабив на свій бік 
багатьох зубожілих громадян. Ціцерон, дізнавшися про 
його наміри, виступив із промовою, і К. знову зазнав 
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поразки. Деяких прибічників К. Ціцерон наказав скарати 415 
на горло. К. втік в Етрурію, де зібрав військо й загинув у 
битві з урядовими військами. 

КАТОН МАРК П О Р Ц І Й Ц Е Н З О Р І Й , Катон Старший 
(Marcus Fortius Cato; 234—149 pp. до н. е.). Римський сус-
пільно-політичний діяч, письменник, оратор. Народився 
в Тускулі. Учасник багатьох воєн, зокрема другої Пунічної 
війни. Прихильник староримського ладу життя та само-
бутнього розвитку римської культури, захисник олігархії. 
Досвідчений знавець сільського господарства, полководець ^ 
і правник. Відомий своїми трактатами «Про землероб-
ство» («De agri cultura»), де надаються практичні поради 
власникам маєтків щодо ведення господарства; «Витоки» 
(«Origines»), що прославляють героїчне минуле предків. 
Перщий автор відомої (за згадками інщих авторів) «Рито-
рики» латиною. Виголосив близько 150 промов, із яких J 
збереглися лише незначні фрагменти. Особливо популяр-
ною серед сучасників була промова «На захист родосців». 
Для промов К. характерні інвектива (розвінчування ідей 
супротивника через розвінчування його особистості), 
образний гумор, афористичність, риторичні питання, мета-
фори, антитези, детальний добір і розташування фактів. 

К. написав підручники з багатьох галузей знань для 
сина (медицина, право, сільське господарство, риторика; 
її К. уважає найголовнішим знаряддям виховання, не 
допускаючи при цьому фецького втручання). Чимало 
афоризмів, адресованих синові, стали крилатими (Rem 
tene, verba sequuntur — лови суть, слова прийдуть; Pigritia 
mater vitiorum est — лінощі — мати всіх вад, тощо). 

К. був першим істориком, що писав латиною; він дав 
поштовх для розвитку ораторського мистецтва і став 
першим у Римі теоретиком красномовства. 

КВІНТШІАН МАРК ФАБІЙ (Marcus Fabius Quintilianus; 
бл. 35—96 pp.) — римський оратор і вчитель красномов-
ства. Народився в Іспанії, освіту здобув у Римі. За часів 
імператора Веспасіана (69—79 pp.) відкрив першу ритор-
ську школу, що утримувалася на державні кошти. Після 
20 років перебування на педагогічній посаді пішов у 
відставку, однак невдовзі був запрошений вихователем до 
нащадків імператора Доміціана. Обіймав цю посаду майже 
до смерті ( 8 1 - 96 pp.). 



416 Спадщина К. представлена, в першу чергу, його тво-
ром «Виховання оратора» («Institutio oratoria») в 12 книж-

^ ках. Серед інших творів, що не збереглися, згадують 
трактат «Про причини занепаду красномовства» («De cau-

Щ sis corruptae eloquentiae»), судові промови та лекції в 
записах учнів. 

W «Виховання оратора» містить повний курс риторичної 
О теорії, що органічно переплітається з системою освіти й 

В ч виховання. У 1-й книзі розглядається виховання та на-
вчання в сім'ї (до 7 років) і граматичній школі (після 
7 років); 2-а та 3-я книги присвячені аналізові риторики 
як науки та визначенню її різновидів; 4-а — 9-а книги 
детально викладають безпосередньо курс риторики; книга 
10-а розглядає твори грецької та римської літератури, які 
треба знати майбутньому ораторові; останні книги 
присвячені філософії, історії та праву. 

Ідеалом оратора для К. був Ціцерон, стиль якого він 
протиставляє «новому стилю», що переважав у римських 
риторів середини І ст. н. е. та був позначений надзви-
чайною штучністю та манірністю. 

К. виступав також проти архаїстів, що наполягали на 
поверненні до красномовства II ст. до н. е. 

Подібно до Ціцерона, К. вбачав запоруку процвітання 
красномовства в розвитку особистості оратора. Спосіб 
життя оратора має сприяти виробленню моралі. Риторич-
ні вправи мають бути вільними від надмірної догматики, 
орієнтованими на найкращі класичні взірці. 

Однак якщо Ціцерон за основу риторики бере засво-
єння філософії, то К. — вивчення вже готової спадщини 
класичних письменників; Ціцерон сприймає майбутнього 
оратора як мислителя, К. — як стиліста, за Ціцероном 
вищим суддею ораторського успіху є народ, за К. — думка 
окремого освіченого поцінувача. Якщо Ціцерон обстоює 
концепцію неухильного прогресу красномовства, то кон-
цепція К. перегукується з грецькими аттикістами: красно-
мовство має пережити розквіт, занепад і віцродження. 

Міркуючи над причинами занепаду красномовства в 
згаданому вище однойменному трактаті, К. доходить єди-
ного висновку: причини занепаду лежать у недосконалій 
освіті та недостатньому вихованні майбутніх ораторів. 
Спадщина К. продовжує залишатися цінним джерелом із 
античної риторики й педагогіки, він справедливо вважа-
ється засновником теорії ораторського мистецтва. 



& 

КІНІКИ (kuvikoc) — філософський напрям, поширений за 417 
елліністичної доби. Засновником школи К. вважають учня 
Сократа Антісфена (435—370 pp. до н. е.), чиї бесіди з 
учнями відбувалися в місті Кіносарг (звідки й назва «кіні- ^ і 
ки»). Згідно з поглядами К., реально існувати можуть 
лише окремі, чуттєво дані речі. Так само матеріальною є 
душа людини. Критикуючи вчення ідеалістів (Сократа, 
Платона), К. заперечували поняття, вважаючи їх лише 
назвами речей. Етичні погляди К. відбивали інтереси 
насамперед зубожілих соціальних низів. К. виступали 
проти всіх ознак держави-полісу: рабства, приватної влас- В 
ності, шлюбу, духовної культури аристократії, офіційної 
релігії; вони проголошували рівність людей незалежно від § 
їхнього походження та соціального стану. Відмова від усіх ^ 
благ і культурних надбань зумовлювалася доконечністю Щ 
повернення до т. зв. «первісного природного стану». Тому р 
закономірно прставала ідея ізольованості від суспільного ^ 
життя, заперечення будь-яких суспільних відносин. 

Найвідоміший представник школи К. — учень Анті-
сфена Діоген Синопський (404—323 pp. до н. е.). Послі-
довником Діогена був Кратет Фіванський. Представники 
школи К. зробили певний внесок у створення нових 
літературних жанрів. Із ім'ям Біона Бористеніта (325— 
255 pp. до н. е.) пов'язують розвиток діатриби, образної 
та дотепної бесіди філософсько-моральної тематики. 
Меніпп із Гадари (ПІ ст. до н. е.) створив оригінальний 
жанр «меніппової сатири» (філософські діалоги на тлі 
фантастичного розвитку подій, незвичне для античної 
літератури використання віршів у прозовому творі). Серед 
поетів доцільно згадати ім'я Керкіда з Мегалополя (друга 
половина ІИ ст. до н. е.), автора меліямбів, тобто сати-
ричних віршів у мелічній формі. В одному з папірусних 
уривків він гостро критикує богів за несправедливий роз-
поділ благ між людьми. Жанри, створені К. (антична 
теорія мистецтва трактує їх як серйозно-комічні), отри-
мали свій подальший розвиток у Лукіана та римських 
сатириків. Ідеї К. багато в чому були успадковані пропо-
відниками християнства. 

КЛАВДІЙ, АППІЙ КЛАВДІЙ ЦЕКУС (Appius Claudius 
Caecus) — римський державний діяч IV—НІ ст. до н. е. У 
312 р. домігся спорудження першого водогону й великої 
дороги з Рима на південь, яка була названа на його честь. 

V j Антична література 



418 Набули розголосу його промови в сенаті, зокрема 279 p., 
коли він досяг заборони марних пропозицій Пірра і 

^ ^ вимагав, щоб той залишив Італію. К. був автором збірки 
віршованих афоризмів «Сентенції», з яких збереглося 

Щ лише три. Одна з них відома всім народам Європи: 
«Кожен — коваль свого щастя». 

О КЛАСИЦИЗМ У РИТОРИЦІ - своєрідна реакція на т. зв. 
&!ч «новий стиль». Поверненню до класичних зв'язків із куль-

том раціонального первня та гармонії сприяє певна стабі-
лізація в суспільстві за часів правління династії Клавдіїв. 
Посилення класицистичних реставраторських тенденцій 
від П—ПІ ст. до н. е. висуває блискучу плеяду ораторів, 
що стилізують свої промови в дусі вишуканого аттикізму 
(наприклад, у творах Квінтіліана; Елія Арістіда; Гермогена; 
Фронтона; «Наодинці з собою» Марка Аврелія; «Апологія» 
і «Флориди» Апулея). 

КОНТРОВЕРС1Я (controversiae «суперечки, дебати») — 
різновид риторичної вправи з приводу уявного судового 
казусу, що містить суперечності між двома законами, 
законом і почуттям тощо. Джерелом контроверсійних вправ 
для учня риторичної школи міг служити твір Валерія 
Максима «Славнозвісні діяння та вислови» в дев'яти книгах 
(«Factorum et dictorum memorabilia») 31 p. н. e. Тут опові-
дається про всілякі надзвичайні випадки, вживаються 
рідкісні слова та вирази, велика увага приділяється рит-
мічній побудові фрази. Прикладом для контроверсійної 
фрази, скажімо, міг служити такий уявний випадок: раб 
відмовився дати отруту вмирущому господарю всупереч 
його волі. Той заповідає нащадкам розіп'ясти раба. Раб 
шукає захисту в трибунів. Між трибунами виникає диску-
сія з приводу законного розв'язання проблеми. 

Як різновид шкільного красномовства, К., хоча й була 
відірвана від реального життя, вирізнялася психологічністю 
сюжету, патетикою, настановою на образне сприйняття 
конфлікту. Розвиток мистецтва К. сприяв, зокрема, ви-
никненню жанру античного авантюрного роману. 

КОРАК (КораО — оратор і політичний діяч V ст. до н. е. На-
родився на Сицилії, де посідав впливове місце при дворі 
Гієрона Першого, тирана сицилійського міста Гели. Як 
передає анонімний коментатор, К. був відомим політич-
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ним діячем, що «вирішив за допомогою слова прихилити 419 
демос до корисного». Після падіння сицилііїської тиранії 
він вів судову практику в царині майнових справ. Згодом 
відкрив школу, де почав ділитися з учнями набутим до-
свідом; потім продовжив педагогічну діяльність в Афінах. 
Автор хрестоматії «загальних місць», тобто готових при-
кладів, які слід було заучувати, щоб потім вставляти їх у 
промову. К. приписують першість у поділі промови на 
вступ, виклад і заключне слово. 

Теоретизацію настанов К. здіііснив його учень Тісій. 
Діяльність К. та Тісія дістала високу оцінку Платона, 
Арістотеля, Ціцерона. 

КСЕНОФАН ІЗ КОЛОФОНА (Зеї̂ офаутід; бл. 570-480 pp. до 
н. е.) — грецький філософ і поет, народився у Колофоні 
в Малій Азії. Вважається учнем Анаксімандра. Змушений 
був покинути батьківщину через завоювання її персами. 
Деякий час був мандрівним рапсодом, згодом оселився на 
півдні Італії в грецькій колонії Елея, де заснував філо-
софську школу елеатів. У центрі філософії К. була кри-
тика традиційної релігії. Початком та першопричиною 
всього К. вважав землю, що дає життя всьому, що існує 
на ній. Відкинувши антропоморфізм традиційної міфо-
логії, К. розвинув пантеїстичне уявлення про божественне 
як про світовий дух, що є вічним, обіймає весь світовий 
простір та керує Всесвітом силою свого розуму. Філософія 
К. була викладена й його поемі «Про природу» ("Пері 
фшбос"). Відомий також епічними віршами, елегіями та 
ямбами, а також сатиричними віршами — силлами 
(olUog). В епічних творах уславив заснування Колофона 
та колонізації Елеї греками. До нас поетична спадщина К. 
дійшла в уривках. Найвидатнішим учнем К. вважається 
філософ Парменід з Елеї. 

Переклади К. українською мовою належать А. Содо-
морі. 
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ЛІБАНІЙ (Aipctvioq; 314—393 pp.) — давньогрецький оратор. 

Народився в Антіохії (Сирія). Здобув освіту в Афінах. 
Викладав в Афінах, Константинополі, Нікомедії. Висту-
пав із промовами в містах Малої Азії. Після повернення 
на батьківщину керував риторичною школою в Антіохії. 
Спадщина Л. становить 120 промов, приблизно тисячу 
листів та автобіографії. Близько 70 промов пов'язані з 
реальним життям, інші є декламаціями, героями яких 
виступають історичні та міфологічні персонажі, а також 
узагальнені типи. Особливо яскравими є «Апологія 
Сократа», «Надгробне слово над Юліаном», «Похвальне 
слово на честь Антіохії», «Монодія на храм Аполлона в 
Дафні». Промови Л. дають яскраве уявлення про тогочас-
не життя. Побудовані за класичними канонами (ідеалом 
Л. був Демосфен), промови часто згадують про величне 
минуле Греції. Велику увагу Л. приділяє теорії та практиці 
ораторського мистецтва. Легка та вишукана класична 
мова, помірковане вживання риторичних прийомів — все 
це дає підстави говорити про Л. як про чудового стиліста, 
що особливо важливо для пізньоантичного красномовства. 

ЛІКУРГ (АикоОруос; помер 324 р. до н. е.) — давньогрецький 
політичний діяч і оратор. Єдиною промовою, що дійшла 
до нас, є промова «Проти Леокарта» — багатого афінянина, 
що втік з Афін після поразки при Херонеї (335 р. до н. е.) 
та поширював серед слухачів різноманітні чутки про завою-
вання міста. Промова відбиває широкий спектр настроїв, 
що охопили афінську публіку, яка очікувала нападу від 
македонського царя Філіппа. Автор показав себе яскравим 
послідовником Демосфена та Ісократа. Як громадський 
діяч Л. керував афінськими фінансами (338—324 pp.). 
Завдяки його діяльності, зокрема, були відредаговані тексти 
творів видатних трагіків — Есхіла, Софокла, Еврипіда. 

ЛІСІЙ (Лшіа;; бл. 445—380 pp. до н. е.) — давньогрецький 
оратор, син Кефала з Сіракуз. У домі Кефала в Піреї від-
бувається діалог «Держава», записаний Платаном, причому 
при розмові були присутні Л. та його брати Полемарх і 
Евтідем. В Афінах Л. був метеком, сином вихідця з Сицилії, 
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який володів майстернею з виготовлення щитів. Як метек, 421 
(«переселенець», що в новому полісі не мав громадян-
ських прав) він не мав права брати особисту участь в 
судовому засіданні й через те обрав професію логографа та 
викладача риторики. Під час правління Тридцятьох 
тиранів Л. кинули^ до в'язниці, але йому вдалося звідти 
втекти. Пізніше він виступив із обвинувачувальною гфо-
мовою проти одного з Тридцяти — Ератосфена. У добу 
Античності Л. приписували 425 промов, із яких тільки 233 
вважалися справді його. Збереглися 34 промови, серед _ 
них єдина виголошена Л. судова промова й дві урочисті g 
промови (надгробне слово над тілами полеглих у Коринф-
ській війні афінян і промова на святі в Олімпії). У складе- g 
них виступах Л. умів змалювати особливості характеру ^ 
своїх клієнтів. Ці промови цікаві даними про соціальні ® 
стосунки в Афінах на поч. IV ст. до н. е. Завдяки чіткому f 
викладу предмета, простоті й бездоганному стилю, Л. вва- ® 
жався великим майстром аттичної промови, але вже до II ст. 
до н. е. взірцевими почали вважатися промови Демосфена. 

НОВИЙ СТИЛЬ у риториці — своєрідна латинська паралель 
грецькому азіанізмові. Закономірно виник за доби пере-
ходу від республіки до імперії, коли республіканські тра-
диції політичного красномовства занепали. Серед харак-
терних ознак Н. с. можна вирізнити такі: 1) промова 
поступово втрачає політичний і юридичний зміст — на 
зміну оригінальному викладові приходять готові юридичні 
формули; 2) довгі періоди змінюються короткими сентен-
ціями, блискучими парадоксами, лаконічними антите-
зами; 3) зміст промови слугує чіткій меті: викликати 
миттєвий ефект. Становлення Н. с. в красномовстві було 
поступовим. Сучасники помічали його риси вже у Валерія 
Мессали — найвідомішого оратора післяціцеронівського 
покоління (64 р. до н. е. — 13 р. н. е.). Остаточно Н. с. був 
утверджений на форумі Тітом Кассієм Севером. 

Н. с. став популярним у філософії та драмі (Сенека 
Молодший), епосі (Лукан), сатирі {Персій, Ювенал). 

' / , + 1 4 Антична література 
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«ОРАТОР» — один із трьох трактатів Ціцерона, присвячених 

розробці теоретичних питань ораторського мистецтва. 
Серед них — «Про оратора» (55 р. до н. е.), «Брут» (46 р.) 
і, нарешті, «Оратор» (46 p.). Якщо в перших двох трак-
татах ідеться про завдання красномовства та про історію 
грецького й римського мистецтва риторики, то в «О.» 
автор викладає свою думку про застосування різних стилів 
красномовства залежно від змісту промови. Досконале 
красномовство полягає у володінні трьома стилями, вста-
новленими традиційіною риторичною теорією: спокійний 
(тонкий) стиль придатний для переконання; «середній» 
стиль, витворений софістичним красномовством, позна-
чений найбільшою вишуканістю; патетична сила «велич-
ного» стилю захоплює та хвилює слухача. Чуття та майстер-
ність оратора полягає в тому, шоб користуватися при по-
требі всіма трьома стилями. Однак вершинна майстер-
ність — володіння «величним» стилем. Останній постулат, 
як і вимога «насиченості», тобто якнайширшого розгор-
тання думки, спрямовані проти прихильників аттикізму. 
Великого значення Ціцерон надає й ораторському ритму, 
який заперечували аттикісти. У трактаті велику увагу при-
ділено періодизації мови, зокрема теорії прозаїчного ритму, 
ритмічного членування кінцівок періодів (клаузул) та 
їхніх окремих частин (колонів). Ораторські прийоми, ви-
кладені Ціцероном у його працях, а особливо в трактаті 
«О.», широко використовувалися в теоретичних посібни-
ках доби Ренесансу та Просвітництва як неперевершений 
взірець індивідуально забарвленого стилю. 

«ПАНЕГІРИК ІМПЕРАТОРОВІ ТРАЯНУ» - похвальне 
слово на честь римського імператора Траяна пера рим-
ського письменника Плінія Молодшого. Єдина вціліла пам'ят-
ка красномовства імператорського Риму, коли політичні 
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424 промови занепадають, а урочисті (епідейктичні) набирають 
сили (І—II ст. н. е.). 

^ «П.» було проголошено Плінієм на церемонії отри-
мання ним консульської посади (100 р. н. е.). Згодом твір 

Щ був значно розширений для оприлюднення (в сучасних 
^ виданнях — близько ста сторінок книги звичайного фор-
Л мату). Написана в урочистому стилі промова прославляє 
® Траяна, шо успадкував владу по смерті імператора Нерви 

^ (98 р. н. е.), який, своєю чергою, був наступником Домі-
ціана, вбитого у 96 р. н. е. Восхваляючи Траяна, Пліній не 
приховує свого ставлення до деспотичного й жорстокого 
Доміціана. 

Через великий обсяг панегірик може бути сприйнятий 
як звичайний літературний твір. Однак у ньому можна 
спостерегти традиційний поділ на три частини (вступ — 
виклад — висновок); автор звертається весь час безпо-
середньо до Траяна, вдаючися при цьому до різноманіт-
них риторичних прийомів (антитез, повторів, розгорнутих 
порівнянь, сентенцій). 

Твір дає певне уявлення про практичне застосування 
принципів класицизму, проте стосується періоду т. зв. 
«еллінського відродження». Стиль автора важко піддаєть-
ся визначенню. Будучи послідовником Квінтіліана, 
Пліній у своїх листах усіляко вихваляє Ціцерона. Та все ж 
ціцеронівським впливом позначено лише політичний 
пафос «П.». Твір має в собі риси не стільки класицизму, 
скільки азіанізму з його пишнотою, орнаментальністю, 
багатослів'ям. Сам автор, хоча й називає себе прихиль-
ником давніх, однак не нехтує й досягненнями нових 
письменників. 

Промова Плінія послужила взірцем для наступних 
панегіриків римським імператорам. 

ПЕРІПАТЕТИКИ (ттеріттаттітікої;) — учні й послідовники 
школи Арістотеля. Назву дістали, згідно з однією вер-
сією, віц грецького дієслова теріттатсм «прогулююся», 
оскільки Арістотель буцімто проводив заняття, прогулю-
ючися з учнями в саду навколо будинку гімнасію, в якому 
була школа. Згідно з іншою версією, назва походить від 
грецького іменника ттерітгатос «закрита галерея», де Аріс-
тотель читав лекції, а слухачі записували їх. Найвідоміші 
П. оформили вчення свого вчителя. Вони підкреслювали 
каузальні принципи замість теологічних, висунули уяв-
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лення про природу, яке потіснило уявлення про богів, 425 
критикували ентелехію. Різностороння вченість цих мисли-
телів виявлялася в численній, здебільшого втраченії^ літе-
ратурі. П. відіграли значну роль у становленні окремих 
дисциплін: Теофраст, який після Арістотеля став главою 
школи, є творцем наукової ботаніки, його спадкоємець 
Стратон із Лампсака займався теоретичною та практич-
ною фізикою, Дікеарх — історією культури Греції. Пізні 
П. зосередили увагу на історичних та філологічних сту-
діях, які вони вже не співвідносили з загальною філософ- ^ 
ською системою, у відповідності до вимог доби їх приваб- g 
лювали насамперед етичні проблеми. Після того, як під & 
кінець І ст. до н. е. глава школи Андронік Родоський | 
видав твори Арістотеля, П. приступили до роз'яснення й ^ 
тлумачення його праць. Діяльність школи тривала аж до І 
часів Римської імперії. Александр з Афродісії, який з і 
198 р. н. е. навчав в Афінах, своїм коментарем до Аріс-
тотеля справив вплив на філософію наступного тися-
чоліття. 

ПЛІНІЙ м о л о д ш и й , ГАЙ ПЛІНІЙ ЦЕЦІЛІЙ СЕКУНД 
(Gaius Plinius Caecilius (Minor); 61/62 p. н. e. — бл. 113 p.) 
— римський громадський діяч, письменник, сенатор і 
адвокат, приятель Таціта, Светонія й поета Марціала. 
Походив із заможної родини з Нового Кома, племінник і 
прийомний син Плінія Старшого: був оратором, адвока-
том, консулом у 100 p., у 111—113 — імператорським 
легатом у Віфінії. Із його літературних творів збереглося 
10 книг «Листів» («Epistulae»). Задумані як епістолярні 
літературні твори, ретельно стилізовані, вони дають уяв-
лення про матеріальний і духовний бік життя головним 
чином привілейованого римського суспільства часів 
Траяна (спосіб життя, освіта й виховання, право, літера-
турне життя, риторика, опис вілл; смерть дядька під час 
виверження Везувія у 79 р. — єдиний збережений опис 
цієї катастрофи тошо). «Листи» показують П. освіченою, 
доброю людиною, яка своїми справами виявляє людяність 
стосовно рабів та вільновідпущеників. Книга десята 
містить листи П. до Траяна, які вони писали один одному 
в період намісництва П. Це листування — важливий 
історичний документ («Листи про поводження з христия-
нами», № 96, 97). Із промов П. зберігся тільки «Пане-
гірик», промова на честь Траяна, виголошена в сенаті, в 
якій П. дякує Траяну за надання йому консульства. 



426 ПОЛІЕН (no>.uaivo(;; II ст. н. е.) — грецький письменник 
II ст. н. е. з Македонії, який жив у Римі й прославився як 

^ адвокат і оратор. На початку війни з парфянами в 
162 році розпочинає роботу над твором «Стратегія» 

Щ («Етратгіуїка») у восьми книгах, де подає портрети відомих 
героїв грецької та римської історії. Інші твори П. — 

ГО «Тактика» («Ткктікі^»), «Про Фіви» («Пері ©tiPwv»), «Про 
О Македонію» («Пері Макебоуіа?») втрачено. 

Q . 
ПОЛІТИЧНЕ (дорадче) КРАСНОМОВСТВО (ouiipou^eutiKov 

yevog; genus deliberativum) — різновид античного красно-
мовства, що виник у Стародавній Греції близько V ст. до 
н. е. з розквітом афінської рабовласницької демократії. 
Передумови виникнення політичного красномовства — 
громадянська активність, належність до тієї чи іншої 
політичної партії, необхідність брати участь у політичних 
дискусіях тощо. 

Окремі висловлення Платана, Ксєнофонта, Арістотеля, 
Плутарха дають підстави вважати, що видатним про-
мовцем давнини був Перікл. Виступи Перікла, наведені 
Тукідідом (зокрема, надгробне слово при похованні воїнів, 
що загинули в Пелопоннеській війні), досить переконливо 
відбивають настрої та погляди демократичних кіл. Платон 
і Арістотель згадують т. зв. «Олімпійську» промову Горгія, 
де оратор закликає греків до одностайності в боротьбі з 
ворогами. Видатним політичним оратором був Ісократ, 
що намагався раціоналістичним шляхом знайти для Афін 
вихід із кризи, апелюючи до Філіппа Македонського як 
до можливого гегемона всіх еллінів («Філіпп»). Вершиною 
політичного красномовства класичної доби вважаються 
промови Демосфена, що практично очолив антимакедон-
скі сили Еллади (до нас дійшло вісім промов під назвою 
«філіппіки», 351—341 pp. до н. е.). 

У III ст. до н. е. політичне красномовство Греції зане-
падає. Натомість воно починає розвиватися в Стародав-
ньому Римі. На рубежі II—І ст. до н. е. в Римі загострю-
ється політична боротьба, що стала, по суті, громадянською 
війною. На політичній арені з'являється плеяда ораторів 
(Антоній, Красс, Ціцерон, Гортензій). Із падінням рес-
публіканського ладу політичне красномовство позбавля-
ється можливостей для подальшого розвитку. 

ПОЛЛІОН ГАЙ АЗІНІЙ (Gaius Asinius Pollio; 76 p. до н. е. -
4 p. н. е.) — римський оратор і письменник, державний 



діяч, полководець, який воював на боці Цезаря, а згодом — 427 
Антонія в громадянській війні. Відійшовши від політики, 
стає покровителем мистецтв і засновує першу публічну 
бібліотеку в PraUi, де бібліотекарем був Варрон. Був знайо-
мий з Катуллом, Вергілієм та Горацієм, сам писав поеми, 
ораторські виступи, а також історію громадянської війни. 
Збереглися лише окремі фрагменти цих праць. 

ПОСІДОНІЙ (noo6i6c6vio<;; бл. 135—51 pp. до н. е.) — давньо-
грецький філософ та історик. Народився в Апамеї (Сирія), 
але згодом отримав права громадянства й державну посаду 
на острові Родос. Цікавився географією, астрономією, 
етнографією. Здійснив із науковою метою подорож на 
захід, відвідавши Іспанію, Галлію, Північну Африку, Рим. 
86 р. відвідав Рим удруге як посол від держави на острові 
Родос до консула Гая Марія. Заснував на Родосі школу, в 
якій сам викладав. Його учнями, зокрема, були Ціцерон і 
Помпей. Творча спадшина П. різноманітна за своєю 
тематикою, позначена спостережливістю, емпіричним і 
позитивним ставленням до природи. Жоден із його творів 
не дійшов до нас цілком, а деякі відомі лише з пізніших 
джерел. Найвідомішим твором є «Історія» в 52-х книгах. 
П. мав на меті продовжити працю Полібія, змалювавши 
події від 144 до 82 pp. до н. е. Свої симпатії автор віддає 
римському Нобілітету. Крім того, він висуває концепцію 
ідеальної простоти й моральної чистоти первісних людей. 
Твір мав певний вплив на істориків пізнішого періоду — 
Діодора Сицилійського, Плутарха, Аппіана, Ціцерона, 
Цезаря, Саллюстія, Лівія, Таціта. (Власне, від цих авторів 
ми й дізнаємося про працю П. та Гі концепції.) Серед 
інших творів можна згадати такі: «Про океан», «Про 
метеори», «Фізичне вчення», «Про ворожіння», «Про при-
роду богів», «Про долю», «Про критерій», «Етичне вчен-
ня», «Про обов'язок», «Про пристрасті», «Про гнів»; «Про 
словесний вираз», «Трактат проти ритора Гермагора», 
«Порівняння Гомера й Арата». Світогляд П. сформувався 
під впливом останнього значного представника Стої — 
Панетія. П. критично засвоїв учення Панетія, прагнучи 
реформувати давній стоїцизм і надати йому трохи 
містичного напряму. Він об'єднав стоїчний пантеїзм із 
уявленням Платона про безсмертя душі й увів до своєї 
системи астрологію та магію. Згідно з П., світ пронизаний 
«божественним духом», який створює «симпатію» всіх 



428 речей і завдяки якому можливі оракули, ворожіння, віщі 
сни тощо. Водночас «божественний первень» світу 

^ відбиває ієрархію «божественних істот», до яких належать 
небесні світила, а також духи («демони»). До «демонів» 
належить і душа людини, яка після смерті повертається на 
свою небесну батьківщину. Світові процеси, за П., 
підпорядковуються фатальній доконечності, якій треба 

® підкорятися. Весь світ (органічний, неорганічний, 
^ розумний, людський, демонічний, божественний) являє 

собою різні форми (щаблі) інтелекту й свідомості; П. 
відстоював, таким чином, ідею світової безперервності. 
Еклектична система П. прагнула синтезувати засадничі 
досягнення класичної спадщини з філософськими ідеями 
доби еллінізму й мала вплив на весь пізній елліністично-
римський світ. Значний інтерес до вчення П. виникає в 
Римі в другій половині II ст. до н. е., в добу занепаду рес-
публіканського ладу та громадянських воєн, коли ство-
рився сприятливий грунт для розвитку релігійно-містич-
них настроїв. 

«ПРО ДЕРЖАВУ» («De civitate») — трактат Ціцерона, 
написаний 54 р. до н. е. у формі традиційного для 
Античності діалогу. Трактат тривалий час вважався 
загубленим. У Середні віки була відома тільки завершаль-
на частина останньої, шостої книги — т. зв. «Сновидіння 
Сціпіона», яка дійшла до нас завдяки граматикові IV— 
V ст. Макробію, що написав до неї свій коментар. На 
початку XIX ст. у Ватиканській бібліотеці було виявлено 
палімпсест із текстом трактату «П. д.» й у 1812 р. було 
опубліковано з певними лакунами дві перші книги. Нині 
доступна третина цього твору. У трактаті «П. д.» вигадана 
дія відбувається у 129 р. до н. е. на заміській віллі Сціпіона 
Еміліана (Молодшого), римського полководця II ст. до 
н. е., завершувача Пунічних воєн, прихильника давньо-
римських звичаїв і традицій. У бесідах беруть участь сам 
Сціпіон, його приятель Лелій і ще два члени сціпіонів-
ського гуртка. У 1-й книзі викладається політична теорія 
Ідеальної держави. Сціпіон подає огляд трьох головних 
форм правління — монархії, аристократії й демократії — 
та їх можливого виродження відповідно в тиранію, 
олігархію й охлократію (влада черні), чому може завадити 
тільки мішаний лад. Втілення цього найкращого держав-
ного ладу розглядається у 2-й книзі на прикладі Римської 



республіки, у 3-й і 4-й книгах ішлося про законність, на 429 
якій базується правильне управління державою; крім того, 
тут трактувалися питання, що стосуються освіти й видо-
вищ. Про зміст 5-ї книги можна тільки здогадуватися. Із 
6-ї збереглася лише завершальна частина, в якій розпо-
відається про сон, побачений Сціпіоном Еміліаном: йому 
з'явився привид дідуся Сціпіона Африканського, який 
розкрив прийомному внукові таємниці потойбічного світу 
й повідомив, що того, хто ненастанно трудиться на благо 
Вітчизни, чекає безсмертя й вічне блаженство. Ціцерон ^ 
сам наводить свої грецькі джерела: насамперед «Державу» і 
Платона, хоча тут слід бачити радше протиставлення, ніж р 
прагнення наслідування. Платонівська ідеальна держава я 
нездійсненна, антитезою їй є довершений державний лад, J 
утілений, на думку Ціцерона, в Римській республіці р 
сціпіонівської доби. Платон у своїй «Державі» дає уявну g 
модель ідеального суспільства, тоді як Ціцерон тільки ^ 
ідеалізує історичну дійсність. Ця антитеза дуже показова й 
відбиває різницю між еллінським духом, схильним до 
абстрактного споглядання, й римським — цілком реаліс-
тичним ставленням до життя. Для Ціцерона справжня 
чеснота реалізується тільки в суспільно-корисній праці. У 
його «Сновидінні Сціпіона» розповідається тільки про 
особливих, обраних, тих, хто трудився для блага й величі 
своєї Батьківшини; їм після смерті приготоване богами 
місце в осяйних просторах Галактики. Джерела «Снови-
дінь» багатоманітні й численні: від досократиків, особ-
ливо піфагорійців, до періпатетиків і стоїків. Що ж до 
стоїчної ідеї палінтенеза (відродження), згідно з якою світ 
по закінченні тривалого циклу знищується й народжу-
ється знову, то її витоки не зовсім ясні: ймовірно, їх слід 
шукати в східному містицизмі. Ціцерон скористався цією 
ідеєю, щоб протиставити нетривкість земної слави, обме-
женої в часі та просторі, тривкості слави небесної, яка 
виходить за межі будь-якого циклу існування Всесвіту. 
Саме такої слави повинна прагнути кожна людина. 

Презирство до земних справ, поза всяким сумнівом, 
суперечить ціцеронівському заклику до політичної актив-
ності. Витоки цієї суперечності — у роздвоєнні, яке від-
чуває Ціцерон, переживаючи драму людини, що бачить 
руйнування своїх ідеалів. Трактат «П. д.» Ціцерон написав 
уже після зближення Цезаря з Помпеєм, коли розвіялася 
остання надія на збереження законності й невідворотність 



4 3 0 диктатури стала наочною. Зневіра в теперішньому змушує 
Ціцерона шукати непроминальний ідеал поза межами 

^ земного життя. Проте він не забуває, в ім'я чого він 
боровся все життя. Говорячи про республіку часів Сці-
піонів, Ціцерон відчуває тугу за минулим, що проявля-
ється в мові трактату, яка позначена флером архаїчності. 

М Не випадково Ціцерон згадує тут Еннія, якиіі у першій 
^ книзі «Анналів» теж оповів про своє «сновідкриття». 
Р н Трактат «П. д.» залишає відкритою дуже важливу про-

блему, пов'язану з образом ідеального правителя, який є 
протилежністю тирану. У пошуках такого образу Ціцерон 
звернувся до грецької історії й філософії. У римській 
історії таким є Сціпіон Прінцепс — найавторитетніший 
для нього представник Сенату, який уособлює римські 
етичні цінності — «мораль пращурів». Прославляючи 
римський державний лад, Ціцерон виявляє себе послі-
довником сціпіонівського стоїцизму, він шукає під-
твердження й здійснення грецьких теорій у політичній 
історії Риму. Через Сціпіона автор викладає теорію грець-
кого історика Полібія. Проголошуючи досконалість рим-
ського політичного ладу, Полібій зазначав, що причина 
полягає в його «мішаній структурі», де поєднуються еле-
менти монархії (влади консулів), аристократії (авторитет 
сенату) та демократії (права народних зборів). Мішана 
форма державної влади, взаємоконтроль цих трьох інсти-
туцій і їхня взаємна залежність надають римському ладові 
ідеальної державної рівноваги й забезпечують його міцність. 
Велике значення, на думку Ціцерона, мали й старорим-
ські чесноти: непідкупність, вірність, суворість звичаїв. 
Причину занепаду римського ладу Ціцерон вбачає в 
моральному розкладі знаті й ослабленні духу громадян-
ськості. Найпершим обов'язком римського громадянина є 
служіння республіці: якщо мужні та чесні люди ухиляти-
муться від нього, республіка залишиться без вождів і, 
беззахисна, потрапить до рук негідників. Малюючи образ 
Ідеального зверхника аристократичної республіки, автор 
твердить, що він мусить бути людиною високоморальних 
чеснот, бо тільки тоді зможе оздоровити звичаї й запо-
бігти загибелі держави. Діалог «П. д.» має розгорнуте літе-
ратурне обрамлення й завершується, на зразок «Держави» 
Платона, т. зв. «Сновидінням» із картиною блаженства в 
космічних просторах, яке чекає на ідеального державного 
діяча. 
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«ПРО ОБОВ'ЯЗКИ» («De officia») — трактат Ціцерона, напи- 431 
саний між 48 і 44 pp. до н. е., в період диктатури Цезаря. 
Трактат написано в давньоримській формі повчання 
синові Марку, він ґрунтується на стоїчній етиці Панетія й 
Посідонія. Форму трактату вибрано не випадково: римська 
мораль не припускала, щоб син піддавав сумніву звернені 
до нього настанови батька або вступав з ним у дискусію. 
У еклектичній філософській системі, яка є спробою по-
єднати стоїцизм із теоріями Платана й Арістотеля, місце 
ідеалізованого «досконалого» мудреця посіли аристократи ^ 
духу, які прагнуть мудрості. У всіх трьох книгах трактату | 
йдеться відповідно про «морально-прекрасне» (honestum). ^ 
Тут Ціцерон продовжує свою соціально-політичну утопію 
й створює образ ідеального фомадянина (civis). Визна-
чення «морально-прекрасного» подається в першій книзі. 
Це поняття обіймає чотири визнані філософами чесноти: 
розум (sapientia), право і справедливість (iustitia), твердість 
(fortitudo), поміркованість і самовладання (temperantia); 
остання є частиною загальнішої чесноти — пристойності 
(decorum). Цей теоретичний засновок конкретизується в 
огляді занять, із яких одні слід обирати, інших — уникати. 
У другій книзі «корисне» трактується як порядне, оскіль-
ки воно звернене на благо інших, а не на власне. Супе-
речність між «корисним» і порядним — гадана, насправді 
вони збігаються. Про це йдеться в третій книзі. Панетій 
тлумачив людину як індивіда, пов'язаного зі світовою 
спільнотою й наділеного від природи соціальним інстинк-
том. Шляхетність виявляється в діяльному житті, спрямо-
ваному на досягнення загального блага. Як послідовник 
Панетія, Ціцерон знаходив у цій системі наукове обґру-
тування тих громадянських чеснот, що їх вважали 
традиційно притаманними римському аристократові. У 
трактаті розвивається панетіївська тема пристойності, тобто 
гармонії, яка здійснюється в практичній діяльності людей 
і спирається не на насильство та вигоду, а на справедли-
вість і раціональність. «Морально-прекрасному» має на-
даватися перевага перед «корисним», а громадському — 
перед особистим. Моральний обов'язок людини — служи-
ти державі, жертвувати собою задля неї, але водночас і 
можновладці повинні усвідомлювати свої обов'язки 
стосовно підлеглих, бути милосердними до переможених, 
співчувати рабам, дбати про вдосконалення мудрості та 
доброчесності. Виклад етики Панетія у творі Ціцерона 



432 ілюструється численними прикладами з римського життя 
та досвіду державної діяльності самого автора. Надаючи 

^ моральному факторові не меншого значення, ніж зако-
нодавчому, Ціцерон підносить етичну філософію до рівня 
теоретичної бази політики. Особливо детально в трактаті 
розглядається і обґрунтовується принцип недоторканності 
приватної власності, оскільки закон, на думку Цідерона, 

О є справедливий і відповідає природі тільки тоді, коли він 
^ захищає власність, а збагачення коштом інших суперечить 

і природі, й заснованому на природних законах міжнарод-
ному праву. Розум природи є законом божим і людським. 
У засновку права й закону — загальне благо як його засада, 
що грунтується на вищому істинному розумі, втіленому в 
законах природи та її мірилах добра й зла. Людина за 
своєю природою схильна до громадського співжиття й 
тому, реалізуючи свої «природні права», не може діяти на 
шкоду іншим людям, тобто своїм співгромадянам. Отже, 
індивідуальний розум може виконувати функцію єдиного 
критерія правильності чи неправильності вчинків не лише 
кожного окремого індивіда, а й найбільшого, найголовні-
шого об'єднання індивідів — держави. Поняття права як 
норми й регулятора суспільного життя є вроджене, подібно 
до релігії, благочестя, істини, схиляння перед найгідні-
шими, інстинкту самозахисту. До таких природжених засад 
Ціцерон зараховує також владу уряду, без якої неможливі 
ні дім, ні громада, ні народ, ні світ як такий. Ціцерон 
продовжує свою соціально-політичну утопію. Уподібнив-
ши одноосібну владу державній зраді, «найвідразливішому 
й найогиднішому батьковбивству вітчизни», «найважчому 
з усіх злочинів» проти людяності, Ціцерон пише, маючи 
на увазі Цезаря: «Якщо хто-небудь гадає, що це пристрасне 
бажання гарне в моральному плані, він божевільний». 
Політика за будь-яких обставин має бути моральною, бо 
інакше вона суперечитиме людській «природі». Природне 
право мусить бути рівним і справедливим, оскільки воно 
виникло для захисту нижчих від вищих: і ті, й інші — рівні 
перед ним. Добровільне підпорядкування законам, як і 
виконання своїх обов'язків, гідне вільної людини, оскіль-
ки свобода — це можливість жити так, як хочеш, а мудрий 
хоче жити саме так, уміючи керувати пристрастями, про-
ганяти страх, отже, щасливо. У трактаті яскраво виявлена 
позиція Ціцерона — філософа-гуманіста, гуманізм якого 
виявляється у пильній увазі до долі та психології індивіда. 
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в пошуках такого ідеалу щастя, який був би гідним люди- 433 
ни й водночас реалістичним і досяжним. Він має ґрунту-
ватися на виконанні громадянських, соціальних і мораль-
них обов'язків, оскільки по-справжньому щасливою може 
бути, на його думку, лише чесна людина, а піднесенню 
чеснот сприяє філософія — «наука про зцілення душі» й 
«наука жити гідно». Тут виразно помітна роль, яку від-
водив Ціцерон науці й філософії, наголошуючи на їхній 
суспільній функції. Вони мають сенс лише тоді, коли зав-
дяки їм громадяни стають морально кращими, щасливі-
шими та кориснішими для своєї батьківщини. 

На думку Вольтера, «Про обов'язки» — найкращий g 
твір із моральної філософії, який колись був створений ж 
або який ще буде написаний». « 

«ПРО ПРИРОДУ БОГІВ» («De natura deorum») — трактат | 
Ціцерона, один із найдосконаліших його творів, у якому < 
розглядаються метафізичні й теологічні засади етики. 
Праця складається з трьох книг і має традиційну для 
філософських творів Античності форму діалогу. Бесіди 
відбуваються в домі великого понтифіка Гая Аврелія 
Котти, який, незважаючи на високу посаду урядовця, 
виступав послідовником академічного скептицизму. 
Учасники бесіди — реальні історичні особи, сучасники та 
друзі Ціцерона — епікуреєць Гай Веллей і стоїк Квінт 
Лутацій Бальб. Сам Ціцерон виступає в ролі слухача 
філософського диспуту, а також своєрідного арбітра, який 
володіє правом вирішувати, хто ж із учасників дискусії 
виявиться найближчим до істини. Втілюючи на практиці 
проголошуваний ним принцип плюралізму поглядів, 
Ціцерон невимушено й спокійно подає огляд найважли-
віших аргументів із відомих йому філософських вчень, у 
яких трактувалася проблема походження богів та їхньої 
«природи». У вступі ставиться питання про божественне 
провидіння, яке має важливе значення для практичного 
життя людей, тому що, на думку автора, без віри в богів і 
провидіння втрачають ґрунт милосердя, благочестя, вір-
ність, спільність людей і справедливість. Дискусія навколо 
питання ведеться в теоретичному (філософсько-теологіч-
ному) й практичному (морально-політичному) аспектах. 
Сам Ціцерон схиляється до думки, що для суспільної 
моралі та політики релігія необхідна. 



У першій книзі викладається, а потім заперечується 
епікурейська теза, згіцно з якою боги байдужі до людських 
справ і перебувають у щасливому блаженстві на небесних 
просторах. Епікуреєць Валлон іронічно критикує загальні 
принципи теології Платана, дає критичний огляд історії 
філософської теології й викладає епікурейське вчення про 
богів, зокрема, ідею антропоморфності богів. Академік 
Котта відкидає думку Епікура про людиноподібність богів 
і висуває стоїчну ідею можливості розуму, не пов'язаного 
з людським тілом. Можна сумніватися в існуванні богів, 
твердить Котта, але громадські релігійні обряди, передані 
предками, необхідно свято виконувати, оскільки сама 
релігія полягає не в теології, а в «благочестивому культі 
богів», і користь віри доведена історією й практикою 
суспільного життя. Бальб, відстоюючи принципи стоїчної 
філософії стверджує, що боги не тільки існують, а й 
дбають про людей. Релігія, за Бальбом, — це освічене 
вшанування богів, тобто віра в розумність світового ладу 
й повага до державних богослужінь, усе інше — темне 
марновірство, вигадки поетів. На підтвердження розум-
ності й гармонійності світового порядку Ціцерон залучає 
величезний матеріал із астрономії, географії, математики, 
біології, антропології, анатомії, приклади зі сфери мис-
тецтва, красномовства й права. Природа сама все творить, 
у ній панує не сліпий випадок, а закон, споріднений із 
людським розумом, іманентний розумний засновок. За-
гальна орієнтація на здоровий глузд мимоволі повинна 
була привести автора трактату «Про природу богів» до 
висновку, що людям немає сенсу поклонятися богам, 
ушановувати їх, звертатися до них із молитвами, якщо 
вони не можуть і не хочуть допомагати людям, не турбу-
ються про них. 

в останній частині твору академік Котта заперечує 
окремі постулати промови Бальба. Існування богів важко 
довести й провіденційний характер Всесвіту викликає 
сумніви, адже у світі так багато зла. Словами Котти 
Ціцерон визначає власне ставлення до релігії. Пошуки 
доказів існування богів не мають сенсу: релігійна віра й 
теоретичний розум несумісні, оскільки «доказами ослаб-
люється очевидність». Ціцерон трохи змінює тут спряму-
вання диспуту, переходить до з'ясування проблеми спів-
відношення понять бога та світу, світу та людини як 
частки природи. Заперечуючи скептикові, який відпові-



дальність за світове зло покладає на бога, стоїк знімає з 435 
бога відповідальність за зло, яке коїться в світі, нагадуючи 
учасникам диспуту, що бог, створивши світ і людей як 
частку світу, наділив їх розумом, завдяки якому кожна 
людина здатна без сторонньої допомоги розрізняти добро 
і зло, чесність і безчестя, істинне й хибне, тобто отри-
мавши в такий спосіб свободу вибору. Маючи можливість 
вибирати між добром і злом, людина сама несе відпові-
дальність за свій вибір. Найвищим критерієм і суддею в 
щоденній діяльності людей проголошується розум, « 
ототожнений не лише зі світом і богом, а й із совістю чи і 
самосвідомістю кожного індивіда. На думку Ціцерона, р 
тільки той, хто не в змозі дати явищам і фактам розумне £ 
пояснення, вдається до бога, «немов до рятівного сховку». 
Таким чином, читачі трактату мали змогу зробити висно-
вок, що існування бога може бути лише об'єктом віри, а р 
не знання. Текст трактату свідчив про оптимістичне спря- ^ 
мування його автора, про пізнаваність і розумність світу, 
ототожненого з богом, про найвищу цінність розуму й 
чесноти, про створювану руками людей «другу природу» 
тощо. Ідея сумління як головного й самодостатнього 
гаранта сприяла утвердженню не лише моральності та 
законності, а й справедливості суспільного, а отже й дер-
жавного життя. 

Трактатові Ціцерона притаманні ознаки видатного 
літературного твору: його персонажі яскраво індивідуалі-
зовані, їхня мова наближена до розмовної, характери 
життєві й багатогранні, наділені власним темпераментом, 
чеснотами та слабкостями. Цей твір справив великий 
вплив на подальший розвиток європейської філософії, 
етики, риторики. 

«ПРО ПРИРОДУ РЕЧЕЙ» («De rerum natura») - філософ-
сько-дидактичний епос Тіта Лукреція Кара, написаний не 
пізніше 54 р. до н.е. Твір (6 книг) не був завершений, 
оскільки залишається невиконаною заявлена програма 
(приміром, бракує обіцяного детального розмірковування 
про богів). Твір являє собою посвяту Мемію, виклад 
епікурейської філософії (епос є одним із найважливіших 
джерел, із яких ми дізнаємося про засади епікуреїзму). 
Широкий філософський задум обіймає вчення про атоми, 
про смертність душі, про неможливість божественного 
втручання в життя світу (це доводиться тим, що в світі 



436 багато хиб), історію виникнення світу й людської циві-
лізації (цивілізацію автор розуміє не тільки як прогрес: 

^ розвиток наук і мистецтв затьмарений зростанням люд-
ського егоїзму й агресивності). Епос розпочинається звер-
ненням до Венери й завершується змалюванням моровиці 
в Афінах, що надає варіантові тексту, який дійшов до нас, 

Л песимістичного забарвлення (ш;оправда, песимізм перебо-
^ рюється антидетерміністичною позицією Лукреція, який 
^ прагне духовної свободи). Природознавчі концепції поета 

відстають від часу: він стверджує, що сонце не більше від 
того, яким воно нам здається, і що, можливо, щодня 
сходить щоразу нове сонце. Епікур, який позбавив люд-
ство страху смерті, постає в Лукреція філософом, гідним 
божеських почестей. 

Жанрова традиція, яку наслідує Лукрецій, багата й 
різноманітна. Дидактико-філософські епоси про природу 
писали Емпедокл і Парменід. Епікурейська школа най-
менше схиляла до творення поетичних творів, проте рим-
ська прихильність до великої форми, яка відповідає ве-
личному предметові, виявилася сильнішою. Власні есте-
тичні вимоги поета скромні: він сприймає віршовану 
форму як той солодкий сік, яким обмазують краї посудин 
із гіркими ліками, щоб їх було легше випити; головна ж 
цінність полягає у філософській проповіді, яка має за 
мету позбавити читача від передсудів і настановити його 
на шлях істинної мудрості. Тому в поясненнях Лукрецій 
прагне простоти та ясності викладу. Лукрецій сприймає 
свою філософію — в дусі вчення Емпедокла й Епікура — 
як пророкування, а саме в сферу діяльності пророка 
входить критика хибних міркувань (у своїй критиці він, 
на відміну від багатьох інших, не зупиняється навіть перед 
державним культом). 

Мова та стиль Лукреція носять на собі відбиток його 
естетичних і філософських поглядів. Сучасник Катулла, 
він використовує значно архаїчнішу поетичну техніку. 
Поет жаліється на бідність латини, яка погано присто-
сована для висловлення філософської думки. Довгі, не 
властиві поетичній мові періоди, чітка архітектура епосу, 
поетичний чар — все це власні здобутки поета, які не 
виводяться ні з етико-дидактичної, ні з філософської 
традиції. Силі естетичного впливу багато в чому сприяє 
контраст між яскравою пристрасною мовою й логічними 



ланками, мета яких — увести поривання в річище за- 437 
гального задуму твору. 

Лукреція високо цінували Ціцерон, Сенека Молодший, ^ 
Персій, Стадій, Овідій (останній змагався з ним у деяких 
уривках «Метаморфоз»), Архаїсти II ст. н. е. зробили 
Лукреція шкільним' автором. Парадоксальним чином не 
відкинула поему Лукреція й ранньохристиянська тради-
ція, яка мала з ним — у боротьбі проти передсудів язич-
ництва — багато паралелей. Це один із небагатьох видат-
них літературних творів, який справив потужний вплив на « 
філософію та науку, приміром, на Монтеня, Гасенді, а і 
також Ньютона й Бойля. с 

«ПРОТИ ВЕРРЕСА» («Іп Verrem») — сім промов Ціцерона, ^ 
які було складено в 70 р. до н. е. для судового процесу ж 
проти сицилійського намісника пропретора Верреса. Той, g 
користуючися безконтрольною владою, нещадно грабував ® 
провінцію. На прохання сицилійців у ролі судового обви-
нувача в цій резонансній політичній справі, яка мала 
розглядатися на двох сесіях, виступив Ціцерон. По суті, 
це був виступ проти олігархів, оскільки й самі судді нале-
жали до сенатського стану, а захисником Верреса був 
знаменитий Гортензій — виразник інтересів аристокра-
тичної диктатури. Ціцерон створив одіозний портрет жор-
стокої та скупої людини, яка привласнювала цінні 
витвори мистецтва, безкарно притісняла пересічних гро-
мадян, і водночас змалював сумну картину моралі свого 
часу, коли римська республіка опинилася на грані ката-
строфи. Звинувачувальний матеріал, зібраний Ціцероном, 
був настільки неспростовним, що Веррес уже після 
першої сесії скористався правом римського громадянина 
й пішов у добровільне вигнання. Згодом Ціцерон опублі-
кував свій матеріал у формі п'яти промов, нібито призна-
чених для другої сесії (яка насправді не відбулася): «Про 
міську претуру», «Про сицилійське намісництво», «Про 
провізію», «Про предмети мистецтва», «Про страти» та 
двох уже виголошених на попередній стадії процесу промов. 
Ці промови дають надзвичайно яскраву картину хижаць-
кого управління провінціями, свавілля всевладних наміс-
ників, кругової поруки в колі римської знаті. Розкладе-
ному нобілітету автор протиставляє талановитих і енергій-
них «нових людей», здатних протидіяти сенату й оптима-
там. У промовах проти Верреса Ціцерон дорікає сенатові 



438 за бездіяльність і потурання нечесним намісникам і 
закликає сенаторів до виконання своїх безпосередніх обо-

^ в'язків — стежити за дотриманням законів, що часто 
порушувалися римськими магістратами. Ціцерон викриває 

^ продажне правосуддя сенатської верхівки й негідні 
засоби, які застосовувалися в р и м с ь к о ^ судочинстві. Про-

И мови складено в характерному для Ціцерона «середньому 
О стилі», проміжному між азіанським і поміркованим 

^ аттичним, з використанням усіх типів ораторської мови, 
встановлених традиційною риторичною теорією. Реалізу-
ючи свою засадничу настанову на те, що найдосконаліші 
промови — ті, які піднімають приватне питання до рівня 
загальних принципів, Ціцерон широко вдається до мірку-
вань морально-філософського й політичного характеру, 
хоча інколи аргументацію заступає звична для красно-
мовства «ампліфікація» (перебільшення), що перетворює 
промову на інвективу. 

П Р О К Л (ПрокЯгіс; 412—485 pp.) — грецький філософ-
неоплатоник родом із Константинополя, якому належить 
систематизація здобутків Плотіна та Ямвліха у формі 
тріади. За П., буття розвивається з засновку (плотінів-
ський протон — irpwTov) у три етапи: ]) буття породжу-
ється в протоні (перебування — ^lovii); 2) вихід із протона — 
їїрообос; 3) повернення — еігютрофії. У системі П. поділ на 
тріади має засадничий характер. Породжений засновком-
протоном, розум (vooq) поділяється на буття, життя та 
мислення. У цих царинах П. розрізнює подальші три 
елементи. Не чуже для нього й уявлення про порятунок 
душі. Найголовніший твір П. «Засновки теології» має 
схоластичний характер. Він коментував праці Платона, 
Арістотеля, Евкліда, Гомера та Гесіода, створив гімни 
різним божествам, по-філософському осмисливши їх. 
Псевдо-Діонісій Ареопагіт прищепив категорії П. хрис-
тиянській теології, й у такий спосіб філософська система 
П. справила значний вплив на візантійську, арабську, 
європейську філософію, зокрема на Геґеля. 
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«РИТОРИКА» (друга назва «Про мистецтво риторики») — 
трактат Арістотеля, датований 320 р. до н. е. У цьому 
творі, що вважається риторичною спадщиною філософа, 
розкривається суть ораторського мистецтва й наводиться 
система вимог, якими має користуватись оратор. 

Твір складається з трьох книг. У перщій розглядається ^ 
місце риторики серед інших наук і характеризуються три ^ 
види промов (політичні, епідейктичні, судові); друга при-
свячена розгляду людських звичаїв, афектів та загальних £ 
засобів доведення; третя книга аналізує проблеми стилю ^ 
та побудови промови. S 

На матеріалі аттичної прози Арістотель аналізує досвід р 
ораторського мистецтва, нагромаджений практикою грець- ^ 
кої риторики за період приблизно в півтора століття. 
Красномовство — це мистецтво переконування співбесід-
ника. Мета його полягає в задоволенні пізнавальних та 
інтелектуальних потреб людини. Головним у риториці 
Арістотель вважав учення про доказ (засіб для перекону-
вання), керуючись настановою Горгія про вміння знахо-
дити потрібні засоби доказу в кожному конкретному ви-
падку. До засобів переконування Арістотель залічує енти-
мему, тобто наближення до істини за допомогою ймовір-
них риторичних силогізмів, що не мають характеру при-
мусовості; наведення прикладів, щоб довести чи спросту-
вати певні наявні факти. 1-Іе сприймаючи релятивізму 
софістів, Арістотель намагається підпорядкувати риторику 
принципам раціонального. 

Наставляючи ораторів, Арістотель вирізняє такі ключові 
моменти промови: 1) предмет викладу; 2) позу оратора; 
3) емоції, що мають бути пробуджені в слухача; 4) стиль 
передавання думок. 

Поділяючи красномовство на три різновиди (політичне, 
епідейктичне, судове), Арістотель дає спробу аналізу кож-
ного з них. Політичне (дорадче) красномовство пов'язане 
з майбутнім; стверджуючи власні ідеї та критикуючи 
позиції супротивника, автор ставить за мету доцільність, 
що змушує його вдаватися до прикладів. Епідейктичне 
(урочисте) красномовство спрямоване на сучасність; ви-
хваляючи або даючи пораду, оратор має вдаватися до 



440 порівнянь, причому порівняння часто припускає пере-
більшення. Судове красномовство має на меті встанов-

^ лення істини, тут слід спиратися на аргументи. Аргументом 
може служити поетичний вислів, ідіома, покази свідка. 

Щ Такого роду матеріал вживається з метою ампліфікації 
(способу переконання, при якому, за браком гідних енти-
меми фактів, обсяг сказаного розширюється завдяки 

О наведенню прикладів у вигляді цитат). Пояснюючи способи 
використань висловів в ораторській практиці, Арістотель 
торкається проблем психології сприйняття. Всі три види 
красномовства підпорядковані пізнанню об'єктивної 
реальності, що є засадничим критерієм істини та блага. 

Велика роль приділяється логіці в компонуванні про-
мови, співмірності її частин, засобам переконання слухача 
(логічний, етичний, емоційний). 

Арістотель зосереджує увагу на найтиповіших афектах 
людської натури (гнів, милосердя, ненависть, страх, сором, 
співчуття, заздрість тощо), а також класифікує слухачів за 
звичаєвими, психологічними та віковими особливостями, 
відповідно до яких оратор збирається впливати на 
аудиторію. 

Мистецька досконалість промови тісно пов'язана з її 
змістовністю. На змістовність значною мірою впливають 
різноманітні формальні засоби (метафора; порівняння; 
дотепність вислову; іронія; гіпербола тощо). 

Арістотель розрізнює стильові прийоми усної та пи-
семної мови, наголошує на ритмізації ораторської прози, 
наполягає на розмежуванні засобів словесного виразу в 
промові, публіцистиці та художній прозі. 

Теорія словесного мистецтва Арістотеля позначена 
новаторським підходом до критеріїв риторики. Наполяга-
ючи на інтелектуальній насолоді для слухача, Арістотель 
доводить безпосередню залежність потрібного ефекту від 
конкретних прийомів композиції, синтаксису, словотвору. 

Риторична спадщина Арістотеля не втратила свого 
значення і в наші дні. 

«РИТОРИКА ДО ГЕРЕННІЯ» («Auctor ad Herennium») -
анонімний трактат, датований І ст. до н. е. (однозначного 
висновку щодо років написання немає) та протягом 
тривалого часу приписуваний Ціцерону завдяки майже 
дослівній схожості з його раннім твором «Про добір мате-
ріалу». Деякі дослідники вважають його автором Корні-
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фіція, на якого посилається КвінтШан. Твір присвячено 441 
представникові плебейського роду Гереиніїв, що був 
другом вождя популярів Марія. Полемічна загостреність 
проти грецької науки та філософії яскраво ілюструється 
прикладами промов братів Гракхів, Апулея Сагурніна, 
Лівія Друза (всі ці оратори були прихильниками демокра-
тичного руху). На користь демократичних політичних сим-
патій автора свідчить емоційно змальована сцена вбивства 
Тіберія Гракха. 

Однак, незважаючи н^ яскраве антигрецьке спряму-
вання, твір базується на стрункій елліністичній системі 
красномовства. В основі трактату, поділеного на чотири 
книги, лежить принцип античних навчальних посібників 
з ораторського мистецтва. Перша та друга книги присвя-
чені добору матеріалу, третя — послідовності розташуван-
ня, запам'ятовування та викладу фактів, четверта — сло-
весному оформленню. Джерелами ораторського мистецтва ^ 
автор називає природне обдарування, навчання, насліду-
вання; етапами підготовки промови — добір і розташу-
вання словесно оформлених фактів, іх заучування та про-
голошення. Промова, згідно з авторською концепцією, 
поділяється на такі частини: вступ, виклад послідовно 
розподіленого матеріалу, обгрунтування, спростування, 
заключне слово; крім того, кожна з частин може мати 
окремі підрозділи. Автор подає багато вказівок, цікавих із 
практичного погляду (техніка мовлення, пристосування 
тону промови до ситуації вислову, зв'язок мовлення з 
жестами та мімікою; перелік асоціативно-образних при-
йомів у процесі запам'ятовування). До висловлювання 
пред'являється вимога бути точним, правильним, зрозу-
мілим, оформленим згідно з етико-естетичними вимогами 
та з дотриманням почуття міри. Трактат зробив значний 
внесок у розвиток латинської риторичної термінології. 

РИТОРИКА ХРИСТИЯНСЬКА виникла у 1 ст. до н. е. -
І ст. н. е. під безпосереднім впливом елліністичних культур. 
Рання проповідь ставила дидактичну мету (переконання, 
роз'яснення, проголошення істини), увібравши численні 
релігійні та філософські вчення своєї доби. За часів 
імперії проповідь, поставлена на службу державі, збага-
чується ідеями та прийомами греко-римської риторики 
(антитези, патетика, ритмізованість прози тощо). Відомими 
християнськими проповідниками були Тертуліан, Оріген, 



442 Григорій Неокесарійський, Іпполіт, Кіпріан, Євсевій Ке-
сарійський, Клемент Александрійський, Арій. Найвищий 
розквіт духовного красномовства Східної та Західної 
християнської церкви припадає на IV ст. н. е. Найзнач-
ніший внесок у розвиток та вдосконалення християнської 
риторики для Східної церкви зробили «три великих 

W каппадокійці» {Василій Кесарійський, Григорій Богослов, 
О Григорій Ниський). Розквіт християнської риторичної 

Р н прози IV ст. досягає кульмінації в творчості Іоанна Хрисо-
стома. У західній патристиці наступниками риторичних 
традицій Античності вважають Аврелія Августина та Ієро-
німа. Саме Аврелій Августин, Іоанн Хрисостом та Ієронім 
органічно синтезують риторичну традицію Античності з 
емоційною напругою християнства. 

РИТОРИЧНА СПАДЩИНА ЦІЦЕРОНА (106-43 pp. до н. е.) 
якнайповніше представлена його творами «Про оратора» 
(55 р. до н. е.), «Брут» (46 р. до н. е.), «Оратор» (46 р. до 
н. е.), а також промовами, з яких збереглося цілком 57. 
Риторичні твори були видані ще за життя Ціцерона його 
другом Аттіком, промови — вже після смерті оратора його 
вільновідпущеником Тіроном. Теоретичне обгрунтування 
поглядів Ціцерона на ораторське мистецтво розкривається 
в трактаті «Про оратора», де змальовано образ ідеального 
оратора, для якого обов'язковим є природний нахил до 
красномовства. Він також має бути щироко освіченою 
людиною в галузі філософії, права, історії та літератури, 
добре володіти матеріалом та стилем, що відповідав би 
кожному типові промови. «Брут» подає історію римського 
красномовства, «Оратор» присвячено специфічним пи-
танням стилю та ораторської техніки. 

Промови Ціцерона стали найвищим досягненням рим-
ського ораторського мистецтва. Найвідоміші з них можна 
поділити на такі цикли: 1) проти Верреса (загальним 
числом 7, із яких було опубліковано 5 останніх); 2) проти 
Катіліни (загальним числом 4, з яких найяскравішою є 
перша, проголошена на засіданні сенату 8 листопада 63 р. 
до н. е.); 3) філіппіки, спрямовані проти Марка Антонія 
та названі на честь промов Демосфена (загальним числом 14). 

Володіючи всіма прийомами риторики, Ціцерон був 
далекий від безпосереднього наслідування її технічних 
приписів. Йому властиво варіювати традиційний порядок 
складових частин промови, користуватися всіма стилями 
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(високим, середнім, низьким), усім спектром тропів та 443 
фігур (риторичні питання, діалог із уявним супротивником, 
антитези, паралелізм, римовані кінцівки речень тощо). 
Ціцерон є творцем завершеного за змістом і за формою 
синтаксичного періоду, що вважається взірцем класичної 
латини. 

У ранніх промовах, ведучи своєрідну полеміку з Гор-
тензієм, Ціцерон схилявся до азіанізму; однак поступово 
він відходить від риторичних надмірностей, не підкріпле-
них внутрішньою змістовністю.т" Вже промови проти М 
Верреса (70 р. до н. е.) позначено виваженістю риторич- і 
них засобів, наявністю прозорих ритмізованих періодів, р 
застосуванням усіх видів стилю залежно від мети викладу. я 

Наполягаючи на високій техніці оформлення промови, ^ 
Ціцерон наголошує на тому, що докладені оратором зу- Щ 
силля мають бути непомітними для слухача. S 

Окремі питання ораторської майстерності, поставлені ^ 
Ціцероном, не втратили свого значення й у наші дні, 
розвинувшись у проблеми індивіцуально-типологічних здіб-
ностей особистості: потреба спілкування; високий рівень 
розвитку нервової системи та позитивний емоційний тонус; 
розвинутість мислення, пам'яті, сприйняття, уваги; глибина 
індивідуального досвіду, впевненість і переконаність. 
Разом із трактатами Арістотеля та Квінтіліана праці Ціце-
рона з історії та теорії красномовства послужили основою 
численних «Риторик» пізніших часів. 

СВАЗОРІЯ (suasoriae «обговорення, поради») — різновид 
риторичної шкільної декламації за доби Римської імперії. 
Ілюстрацією пропонованої учням свазорії може служити 
такий приклад: «Агамемнон виносить на обговорення, чи 
приносити йому в жертву Іфігенію, якщо Калхас твердить, 
що за інших умов неможливо знятися з якоря?». Поряд із 
контроверсіями, свазорії сприяли розвиткові мислення та 
усного мовлення. Приклади свазорій та контроверсій 
наводяться Сенекою Старшим в укладеній ним збірці 
декламацій. 



444 СЕНЕКА, Луцій Анней Сенека Старший (Lucius Annaeus 
Seneca Major); бл. 55 p. до н. е. — бл. 40 р. до н. е.) — 

« римський ритор і письменник. Батько філософа Сенеки. У 
творі «Зразки, уривки й відтінки майстерності різних ора-
торів і риторів», який зберігся фрагментарно, подає цінні 
відомості про прийоми красномовства в ранню епоху 

^ Римської імперії. 

Оі̂ . СКЕПТИКИ (oKtTTxiKoi;) — представники скептицизму, однієї 
з філософських течій епохи еллінізму. Виникнення цього 
напряму було певною реакцією на суперечливість поглядів 
різноманітних філософських шкіл стосовно найважливіших 
питань життя. Попередники скептицизму — представники 
елейської школи {Ксенофон Колофонський, Зенон Елей-
ський. Меліс Емпедокл), Геракліт, Демокріт, софісти. 
Засаднича теза С. — неможливість пізнання об'єктивного 
світу. Заперечуючи достовірність пізнання, С. утримувалися 
від певних суджень з принципових світоглядних питань. 
Граничною формою скептицизму слід вважати агности-
цизм. У розвитку скептицизму вирізняють кілька періодів: 
ранній, середній і пізній. Представниками раннього були 
Піррон з Еліди (бл. 360—270 pp. до н. е.) й Тімон із 
Фліунта (бл. 320—230 pp. до н. е.). Даних про твори Пір-
рона немає. Зневірою, песимізмом, відстороненістю від 
практичного життя пройнято «Сілли» Тімона (уривки 
частково прозових, частково віршованих сатир і пародій). 
Середній період у розвитку скептицизму — це вчення 
представників Академії (школа Платона, вихованці якої 
відійшли від об'єктивного ідеалізму свого засновника. 
Карнеад (IV ст. до н. е.) та Аркесілай (III ст. до н. е.) 
обстоювали тезу про неможливість абсолютного судження, 
припускаючи, водночас, можливість судження вірогідного. 
До пізнього скептицизму належать Енесіцем (І ст. до 
н. е.), Агріппа та Секст Емпірик (III ст. н. е.), що звер-
нулися до вчення Піррона. Цікавлячись тільки теоретич-
ними питаннями, вони розробили метод спростування 
суджень і спеціальні аргументи, підпорядковані цій меті. 
У розв'язанні етичних проблем скептики були одностайні 
з представниками інших філософських напрямів епохи 
еллінізму («безтурботність», «свобода від афектів», «життя 
згідно з природою»), у той час скептицизм не мав такого 
широкого впливу на маси, як учення епікурійців, стоїків 
та кініків. 
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Остання бесіда Сократа. 
Жак-Луї Давід. 1787. Нью-Йорк. Музей Метрополітен 

СОКРАТ (їсократгіі;; 470—399 pp. до н. е.) — афінський філо-
соф, син каменяра й акушерки, чоловік, ім'я якого стало 
називним. У молоді роки С. служив у війську і брав участь 
у боротьбі з Тридцятьма тиранами. Коли в 406 р. афінським 
воєначальникам, які програли битву біля Аргинузьких 
островів, було винесено антиконституційний смертний 
вирок, С. виявився єдиним членом афінської ради, який 
не визнав його законність. Самого С. афінська демокра-
тична влада звинуватила у «запровадженні нових богів» і 
розбещенні юнацтва та засудила до смерті — С. повинен 
був випити чашу з отрутою (цикутою). 

С. вважав, що Дельфійський оракул наклав на нього 
обов'язок дошукуватися істини, вивідуючи у людей їхню 
думку стосовно різних питань. Себе С. називав при цьому 
«повитухою», яка спонукає людей думати й доходити 



446 висновків, часто несподіваних для них самих. Сам С. 
нічого не писав, ми дізнаємося про нього переважно за 
діалогами Платона та Ксенофонта, у яких він виступає 
режисером полеміки. На перший погляд може здатися, 
ЩО славетна «сократівська іронія» (вдаване незнання) й 

Щ не менш славетний «сократівський метод» (ставити 
^ запитання у такий спосіб, щоб отримати потрібну відпо-

^ відь) дає тільки негативний результат: той, кого розпитує 
^ С., переконується, шо його первісне судження насправді 

неправильне та що насправді він нічого як слід не знає, 
нічого твердо не обстоює, як це могло здатися на початку 
розмови. Проте це є доконечна попередня умова для 
серйозної дискусії в чітко визначених термінах. На думку 
С., філософія не повинна бути відірвана від людського 
життя, а порядна людина повинна обов'язково з'ясувати, 
що є насправді добре, а що погане, інакше її не можна 
вважати доброчесною («Чеснота тотожна знанню»). Отже, 
С. не приймав готові шляхи для досягнення злагоди з 
життям, які пропонували софісти. 

Особа С. приваблювала до себе багатьох його сучас-
ників — серед його учнів були такі різні люди, як Платон 
й Алківіад. Відомий вираз «платонічна любов» стосується 
епізоду з платонівського «Бенкету», коли Алківіад розпо-
відає про свої невинні стосунки з С. Над С. глузував 
Арістофан у комедії «Хмари», не відрізняючи його від 
софістів, він піддавав його анафемі, вважаючи, що С. 
переоцінив розумний первень у житті людини та західної 
культури взагалі. Незважаючи на це, С. завжди руйну-
ватиме наше затишне, але ні на чому не базоване само-
вдоволення. Проблеми світобудови С. залишив поза 
увагою, намагаючись розв'язати лише проблеми мораль-
ного виховання. На його думку, кожна людина здатна 
стати доброчесною, якщо вона володіє істинним знанням. 
Першим кроком на цьому шляху є усвідомлення власного 
незнання. С. казав: «Я знаю, що я нічого не знаю, і на цю 
малість я мудріший від інших, які й цього не знають». С. 
виступає як співбесідник майже в усіх діалогах свого учня 
Платона, а також у «Спогадах про Сократа» Ксенофонта. 

«СОН СЦІШОНА» (Somnus Scipioni) — частина шостої книги 
діалогів Ціцерона «Про державу». До 1820 p., коли у Вати-
кані було знайдено інші фрагменти цього діалогу, «Сон 



Сціпіона» був єдиною відомою частиною цієї праці. Сці- 447 
піон Емілій (Молодший) розповідає друзям про те, як 
йому уві сні з'явився Сціпіон Африканський (Старший). 
Це відбувається у 129 p., а події уві сні стосуються юності 'j 
молодшого Сціпіона. Уві сні Сціпіон бачить картину кос-
мосу, близьку до піфагорейської; космос складається з 
дев'яти сфер, які перебувають стосовно одна одної у гар-
монійній пропорції й творять «музику сфер» (Посідоній). 
Як у вченні Піфагора, невмирущі душі після смерті людей 
полишають тіла, а потім знову втілюються. «Сон Сціпіо- g 
на» був знайомий Боецію, його коментував Макробій. s 
Згодом, завдяки Чосеру, «Сон» став відомий Шекспіру, який g 
використав образи «Сну» в своєму «Венеціанському купці». ^ 

СОФІСТИКА (оофютіктї) — напрям у давньогрецькій філосо-
«і ж 

фії, започаткований у середині V ст. до н. е. Виникнення g 
.софістики пов'язане зі становленням рабовласницької < 
демократії (насамперед в Афінах) наприкінці греко-пер-
ських воєн. Активізація громадського життя призвела до 
орієнтації філософських досліджень на людину, суспіль-
ство, правові стосунки, етику, теорію пізнання. Знання 
стало політичною та соціальною силою. Мандрівні вчителі-
софісти за помірковану плату давали досить широку освіту, 
а також навчали популярних прийомів риторики, що 
сприяло вмінню виступати на судових процесах, красно-
мовно висловлювати власні думки та переконувати 
співбесідників. 

Критикуючи набуті попередньою добою знання про 
довколишній світ, а також вивчаючи конституції та закони 
різних міст-полісів, софісти виробили релятивістський 
підхід до оцінки того самого явища. Заперечуючи будь-
яку абсолютну істину, софісти наполягали на тому, що 
про кожну річ можна судити навіть із цілком протилеж-
них позицій. Приміром, у творі «Подвійні промови» неві-
домого автора-софіста робиться спроба довести відсутність 
понять «добра» та «зла». 

Релятивізм софістів базувався на концепції неможли-
вості пізнати загальну картину світу. Отже, людина, як 
міра всіх речей (Протагор), повинна мати власну думку 
щодо кожного конкретного прояву дійсності. Звідси ви-
пливає прагнення охопити якомога більше знань (Гіппій) 
і встановити правила словесного найменування предметів 



448 (Продик). Відсутність абсолютних доказів сприяла зарод-
женню риторики як мистецтва переконувати (Горгій). 

^ Дані про перших софістів (Протагор, Горгій, Гіппій, 
Продик, Антифон, Фрасімах, Пол, Лікофонт, Алкідамант) 
дійшли до нас із фрагментів і творів античних авторів, 
їхня заслуга полягала в поширенні та популяризації 
філософських і наукових знань (астрономія, історія, поезія; 

О вміння керувати державою, виступати в суді, бути добро-
чесним тощо). 

Софісти першими сформулювали засадничі поняття 
логіки, риторики, граматики й заклали найголовніші по-
стулати природного права. Сприйнявши ідеї як елеатів 
(особливо Зенона з Елеї), так і Геракліта й атомістів, со-
фісти мали вплив на Сократа, школи сократиків, Тукідіда, 
Евріпіда, Платона, Арістотеля {Друга софістика). 

СТОЇКИ (oTOLKoq) — представники однієї з філософських 
течій доби еллінізму. Засновником стоїцизму вважається 
Зенон із Кітіона, що 300 року до н. е. заснував в Афінах 
школу. Згодом ідеї стоїцизму були поширені та система-
тизовані Хрісіппом (232—205 pp. до н. е.). Від середини 
II ст. до н. е. стоїцизм поширився в Римській імперії. 
Етапи розвитку стоїцизму: а) Давня стоя (IV—II ст. до 
н. е., Зенон, Хрісіпп); б) Середня стоя (П—І ст. до н. е., 
Боет, Панетій, Носідоній)', в) Нова стоя (І—11 ст. н. е., 
Сенека, Епіктет, Марк Аврелій). 

Вчення С. еклеісгичне. Ранньому стоїцизмові були 
властиві елементи матеріалізму та діалектики. Згодом він 
набув ідеалістичного характеру. С. розглядали філософію 
як науку мудрості та самовдосконалення. До складових 
філософії належали: 1) логіка; 2) фізика; 3) етика. Логіка 
охоплювала вчення про мову і т. зв. діалектику (науку про 
логічний аналіз вірогідності суджень). Багато ідей логіка 
С. запозичила в представників мегарської школи (Діодор 
Кроноський, Філон Мегарський). Фізика трактувалася як 
наука про засадничі закони буття. Згідно з цією тезою С., 
довколишній світ є матеріальний і цілісний, представни-
ками буття є фізичні тіла, засновком усього є іманентна 
речовина, т. зв. «пневма», що спричиняє всі пізніші прояви 
матеріального світу. Найвищим проявом пневми є логос, 
що має розумну основу й керує світом. Керований логосом 
Всесвіт — єдиний, безмежний, вічний, нескінченний, 
перебуває в постійному русі та змінах. Еволюція Всесвіту 
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має циклічний характер, причому С. підходили до розвит- 449 
ку з телеологічних позицій, трактуючи його як здійснення 
напередвизначеної мети. У гносеології С. обстоювали 
сенсуалізм, вважаючи відчуття та сприйняггя єдиною 
основою і джерелом пізнання. Етика С. проголошувала 
принцип гармонії з природою, пошуки внутрішньої сво-
боди, піднесення над пристрастями. Ідеал убачався в 
неухильному дотриманні доброчесності, турботі про 
інших. С. заперечували рабство, багато уваги приділяли 
питанням виховання, вимагали освіти як для чоловіків, 
так і для жінок, їх цікавили окремі мовні факти (висвіт-
лювані в стилі аномалістів), а також міфологія (прагнули 
відшукати філософську істину в алегорії традиційних міфів). я 
Суспільні відносини тлумачили як прояв «природного» 
зв'язку між розумними істотами, людину — як часточку р 
суспільного світового цілого, громадянина «найвишої» | 
світової держави. На практиці така позиція приводила до ^ 
різноманітних політичних симпатій, від участі в револю-
ційному русі демократів до вчення про «служіння» мо-
нарха на благо підлеглих. Деякі етичні ідеї С. були вико-
ристані християнством. 

СУДОВЕ КРАСНОМОВСТВО (бікаотікоу yivoĉ ] genus iudi-
cale) — різновид античного красномовства, що вважається 
найпоширенішим у Стародавній Греції на рубежі V-1V ст. 
до н. е. Серед славетних судових ораторів Аттики відомі, 
в першу чергу, Антіфонт, Андокід та Лісій. їхні творчі 
пошуки були пов'язані з теорією вірогідності, шо базу-
валася на особливому різновиді аргументації, коли за 
браком фактичних доказів та вірогідних свідчень оратор 
посилався на ймовірність логіко-психологічного зв'язку 
між особами та подіями. Система доказів, розроблена 
Антіфонтом, давала змогу розглядати будь-яке явище під 
діаметрально різними кутами зору (а отже, доводити як 
вірогідність, так і невірогіцність будь-якого випадку). 
Завдяки такій системі аргументації судове красномовство 
почали ділити на обвинувачувальне {kategotia, accusatio) та 
виправдальне {apologia, defensio). 

Софістико-релятивістський підхід до побудови промови 
орієнтував судове красномовство на загальне й ціле, а не 
на конкретне й індивідуальне. З ім'ям Лісія пов'язане 
поняття етопеї (тобто мистецтва створення характеру). Із 
кризою полісної системи судове красномовство, як і полі-



450 тичне, занепадає, перетворившися на систему вправ у 
риторичних школах. 

СЦІПІОНИ (Scipio). 1) Сціпіон Африканський (Старший), 
Публій Корнелій (235—183 pp. до н. е.). Член славетної 
родини С., який отримав прізвисько Африканський після 

М того, як у 202 р. розбив військо Ганнібала в битві при 
® Замі, вирішивши тим самим хід другої Пунічної війни. 

Р ^ Тактичною та стратегічною майстерністю С. А. військові 
спеціалісти захоплюються й понині. С. А. витіснив карфа-
генян з Іспанії, успішно вів війну проти Філіппа V Маке-
донського, який підтримував Ганнібала й, нарешті, незва-
жаючи на протидію сенату, висадився в Африці. С. А. 
протягом десяти років успішно керував армією, не випад-
ково склалося уявлення про його божественну місію. 
Римляни вбачали в С. А. спадкоємця самого Александра 
Великого. Цивільна кар'єра С. А. була менш успішною: 
після того, як він двічі обирався консулом, політичні 
противники звинуватили його в корупції, він пішов у 
відставку і невдовзі помер. В одному зі своїх «моральних 
листів» (№ 86), Сенека описує простоту обстановки замісь-
кого будинку С. А. неподалік Неаполя. 

У Європі про С. А. знали головним чином за працею 
Лівія. Петрарка написав про нього велику епічну поему 
«Африка», яка, крім того, в XIV ст. відігравала роль 
енциклопедії античної міфології. Про С. А. неодноразово 
згадують Данте й Монтень. Пуссен створив картину на 
популярний сюжет із 26-ї книги «Історії Риму» Лівія 
(«Цнота Сціпіона»), С. А. пропонують узяти бранку, але він 
відмовляється й повертає її нареченому. Можна згадати 
також картину Мантеньї «Тріумф С.»; 

2) Сціпіон Еміліан Африканський Молодший (Нуман-
ський) Публій Корнелій (185—129 до н. е.). Молодший син 
Емілія Павла, який розбив греків у 3-й Македонській 
війні, прийомний син Сціпіона Африканського Старшого. 
С. Е. розбив карфагенян під час третьої Пунічної війни. 
С. Е. разом із оратором Гаєм Лелієм очолював групу 
молодих сенаторів, відому як «гурток Сціпіона», які вив-
чали грецьку літературу й філософію, підтримували сто-
сунки з філософом-стоіком Панецієм і грецьким істори-
ком Полівієм. Про «гурток Сціпіона» згадує Ціцерон у 
діалогах «Про дружбу» та «Про державу», при цьому явно 



симпатизуючи висунутій цим товариством ідеї об'єднати 451 
все найкраще з грецької та римської цивілізації. 

«і 
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ТЕМІСТІЙ, Фемістій (0ejiioTioc; 317/320-388/390 pp.) -

давньогрецький ритор і філософ. Народився в Пафлагонії Ц 
(Мала Азія). У юності переселився до Константинополя, а 
де зробив стрімку придворну кар'єру, майже 40 років н 
обіймаючи різноманітні посади. Доробок складається з 35 
промов і переказів деяких творів Арістотеля. Промови 
містять звернення до імператорів, а також міркування S 
щодо природи влади, способів правління, рис мудрого Е 
правителя. У деяких промовах викладаються події особис-
того або літературно-політичного характеру. У своїх творах 
Т. підкреслює свою любов до філософії, особливо до Пла-
тона. Мова Т. відповідає нормам класичного красномовства. 

ТЕОФРАСТ, Феофраст (0е6фраото<;; 372—287 pp. до н. е.) — 
грецький учений доби еллінізму, учень і послідовник 
Арістотеля. У своїх творах обстоював концепцію арістоте-
лівської «періпатетичної» школи, яка визнавала вічність 
існування матерії, об'єктивність природи та процесу 
пізнання, стверджувала реалістичний погляд на мистецтво 
як на відтворення дійсності, що має пізнавальне значення. 
Твори Т. охоплюють галузі багатьох тогочасних наук. До 
нас дійшли два трактати з ботаніки, уривки трактату з 
історії філософії, а також літературознавче дослідження 
«Характери», в якому подано тридцять літературних порт-
ретів. Автор майстерно викриває найтиповіші людські 
вади (облудність, зарозумілість тощо), влучно характеризує 
певний тип людини, виявляючи глибоку обізнаність із 
реальним життям. У такий спосіб розробляється схема 
класифікації психологічних станів людини, окреслена 
Арістотелем у «Риториці». Водночас характери розгляда-
ються статично, лише в зовнішніх проявах, без детального 
психологічного аналізу. Літературознавчий трактат став 
цінним матеріалом для змалювання типових образів у 
«новій» аттичній комедії (Менандр) та ранньоелліністич-



452 ній поезії («Міміямби» Герода). Відома також епістолярна 
спадщина Т., що справила певний вплив на теорію епі-

^ ^ столярного мистецтва в Греції та Римі. 

Щ ТІСІЙ (Тіоіа;; нар. бл. 480 р. до н. е.) — давньогрецький 
оратор із Сиракуз (Сицилія), вчитель красномовства у 

т . Сиракузах та Афінах. Вважається учнем Корака та авто-
© ром першого давньогрецького підручника з риторики 

fe («Техі̂ П реторікті»), що був своєрідним продовженням 
хрестоматії Корака (праця Т. не містила прикладів, однак 
давала рекомендації щодо самої структури ораторських 
виступів). Серед учнів Т. відомі Горгій, Лісій та Ісократ. 

ТРОП (тротгос «поворот, спосіб») — слово або вираз, що 
вживається в переносному значенні для глибшого роз-
криття особливостей іншого явища або предмета й досяг-
нення художнього ефекту. До тропів належать: метафора, 
метонімія, синекдоха, антономасія, епітет, алегорія, гіпер-
бола, іронія, літота, евфемізм, перифраза, персоніфікація. 

ФІГУРА (охпца, figura «постать, образ») — специфічна побу-
дова вислову для досягнення більшої образності, емоцій-
ності та краси. До фігур належать: алітерація, анаколуф, 
антиметабола, антитеза, апосіопеза, апострофа, асиндетон, 
вагання, вигук, градація, еліпсис, еналага, зевгма (ярмо), 
ізоколон, інверсія, оксиморон, омоептотон, омоетелевтон, 
паралелізм, парономасія, плеоназм, повторення (різно-
види — анафора, епіфора, симплока, подвоєння), полі-
птотон, полісиндетон, риторичне запитання, синонімія, 
уподібнення, хіазм. 

«ФІЛІППІКИ» — назва, якою позначали палкі промови 
Демосфена, що висловлював погляди антимакедонських 
кіл і вбачав у македонському царі Філіппі II смертельного 
ворога демократичної незалежності та свободи своєї краї-
ни. Чотирнадцять промов Ціцерона, створених під час 
боротьби Октавіана й Антонія за владу, також здобули 
назву «Ф.» від промов Демосфена проти Філіппа II; про-
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голошені в 44—43 pp. до н. е., після загибелі Цезаря, коли 453 
славетний оратор повернувся до активного політичного 
життя, виступаючи на боці сенатської партії та підтриму-
ючи Октавіана в боротьбі проти Антонія, що проголосив 
себе спадкоємцем Цезаря. «Ф.» Ціцерона позначені 
пристрастю й доказовістю, їх вважають останньою значною 
літературною пам'яткою римського республіканізму. У 
деяких із них, зокрема в другій, чимало яскравих інвектив 
(різких засуджень), що таврували Антонія. Великий 
біографічний матеріал із його життя, наведений у «Ф.», 
був використаний через сто років Плутархом у «Паралель-
них біографіях» в життєписі Антонія. «Ф.» спричинили 
загибель Ціцерона. Коли Октавіан і Антоній, уклавши 
перемир'я, створили т. зв. «другий тріумвірат», Ціцерона, 
на категоричну вимогу Антонія, було внесено в проскрип-
ційний список і 7 грудня 43 р. до н. е. вбито агентом 
Антонія. 

«ФЛОРИДИ» — збірка невідомого автора, що містить 23 ве-
ликих уривки з промов Апулея. У ній багато автобіогра-
фічних екскурсів та влучних побутових замальовок. Автор 
залюбки популяризує вчення Піфагора, Сократа, Платона. 
Зміст промов і стиль їх викладу яскраво відбиває умо-
настрої II ст. н. е. {Друга софістика). 

ФРОНТОН МАРК КОРНЕЛІЙ (Fronto Marcus Cornelius; 
100—169 pp.) — римський оратор і адвокат. Народився в 
Цирті (Нумідія). Освіту здобув в Александрії. Більщу 
частину життя провів у Римі, обіймаючи посади консула 
(143 p.), а також вихователя майбутніх імператорів Марка 
Аврелія (171-180 pp.) та Луція Вера (161-169 pp.). 
Завдяки палімпсесту, знайденому 1815 p., стали відомі 
деякі з його листів, де, зокрема, є роздуми на риторичні 
теми, а також приклади декламацій та риторичні вправи. 
Ф. очолював риторичний гурток, що мав за взірець 
латинську літературу доціцеронівської доби. Твори Ф. 
позначені архаїзаторськими тенденціями та еклектичним 
підходом до стилю різних епох. 



ц 
ЦЕЗАР ГАЙ ЮЛІЙ (Gaius lulius Caesar; 100-44 pp. до н. е.) -

видатний римський політик, полководець, оратор і 
письменник. Належав до давнього патриціанського роду 
Юліїв. У 73 р. був військовим трибуном, у 68 р. — квесто-
ром, у 65 р. — едилом, у 62 р. — претором, з 63 р. — 
великим понтифіком. ініціатор першого тріумвірату (60 p.), 
за допомогою якого став консулом у 59 р. У 58 р. домігся 
призначення намісником Цизальпійської і Нарбонської 
Галлії терміном на п'ять років, потім іще на п'ять років. 
Протягом 58—51 pp. завоював практично всю Галлію від 
Бельгіки до Аквітанії, здійснив короткочасну висадку в 
Британії, переправляючись на правий берег Рейну. 
Внаслідок загострення політичної боротьби почав 
громадянську війну (49—45 pp.). Після розфому збройних 
сил усіх своїх супротивників був проголошений дикта-
тором (у 49, 48—46, 45, 44 pp.) пожиттєво і цензором на 
подвійний термін; неодноразово був консулом (з 47 р. 
практично постійно); мав владу трибуна з 48 p., титули 
імператора, батька Вітчизни, визволителя. Таким чином, 
Ц. мав необмежену владу, звівши нанівець республіканські 
інститути, чим спричинив наростання опозиційних на-
строїв серед сенатської знаті. Був убитий змовниками на 
чолі з Брутом і Кассієм під час березневих ід 44 р. У роки 
свого правління Ц. провів податкову реформу в провін-
ціях і реформу календаря. Літературні твори Ц. — «Запис-
ки про Галльську війну» і «Записки про громадянську війну» 
— видатні зразки римської художньої прози. 

ЦІЦЕРОН МАРК ТУЛЛІЙ (Cicero Marcus Tullius; 1 0 6 -
43 pp. до н. е.) — видатний римський оратор, письменник 
і політичний діяч.^ Народився в місті Арпіні (Лацій), 
належав до стану вершників^^ Політичну кар'єру розпочав 
після "зречГення влади СуЖи як <Гнова людина», зобов'я-
зана всім тільки со^бї, 'своєму ораторському хистові^ У 
76 р. б̂ ш обраний квестором, у 66 р. — претором, у 63 р. —~ 
кШсулом.^ Взяв найбезпосереднішу участь' у викритті 
змови'Катіліни, за ш,о сенатори присвоїли йому титул 
«батька нації». У р . був висланий, у 57 р. відновлений 
у^правах. .У 51—50~~ррГб'ув"нд'міснйко'м у КІлікії. Під час 
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Імператор Август. 
Г ст. до н. е. — І ст. н. е. Прімо-Порто 



456 громадянської війни марно намагався виступати посеред-
ТтаШм"між Помпеєм і Ц е з а р т . Після перемоги остан-

^ нього відійшов від політики. Коли Цезаря було вбито в 
сенаті, Ціцерон виступив з активною підтримкою респуб-
ліканців. Виголосив 14 звинувачувальних промов проти 
Антонія (так звані філіппіки). Після підписання угоди між 
Антонієм і Октавіаном був, за наполяганням Антонія, 

О занесений до проскрипційних списків і вбитий 7. XII. 43. 
МЦ Збережена творча спадщина Ц. дає змогу побачити цю 

людину різнобічно, як жодного іншого античного діяча. 
58 судові й політичні промови Ц., 19 трактатів з філософії, 
етики («Тускуланські бесіди», «Про межі добра та зла», 
«Про природу богів» тощо), теорії ораторського мистецтва 
й історії його розвитку («Про оратора», «Брут», «Оратор»), 
з теорії держави та права {«Про державу», «Про закони»), 
окрім того, понад 860 листів, вщаних, уже лісля. його 
смерті. У своїх промовах Ц. виступає як великий майстер 
слова; який володіє всіма прийомами риторики. При 
цьому він ніколи не є рабом правил: він може порушити 
традиційний порядок побудови промови, сміливо викори-
стовує різні стилі, у своїх трактатах, присвячених оратор-
ському мистецтву, Ц. створив певний ідеальний тип 
оратора, якому він сам значною мірою у своїй реальній 
практиці відповідав. Надзвичайно велика роль Ц. в роз-
витку римського красномовства, в становленні латинської 
літературної мови. Філософські трактати свідчать про те, 
що Ц. не був оригінальним філософом, мета його трак-
татів — донести до римського читача досягнення грецької 
філософії. У трактатах, присвячених державі та праву, Ц. 
наполегливо проводить ідею злагоди станів, що зробило 
його в очах нащадків зразком античного гуманізму. 
Відкриття у XIV ст. листів Ц., в яких він постає не як 
суворий і бездоганний борець за республіканські ідеали, а 
людиною, яка знає вагання та сумніви, часом слабка, що 
далеко не завжди діє згідно зі своїми принципами, допо-
могло діячам доби Відродження побачити й усвідомити 
одну з найважливіших складових гуманістичного ідеалу — 
вміння зрозуміти й прийняти людину не тільки з її 
чеснотами, а й із її слабкістю та вадами. 

ЮЛІАН ФЛАВІЙ КЛАВДІЙ (Julianus Flavius Claudius; Юліан 
Відступник; 332—363 pp.) — римський імператор. Наро-
дився в Константинополі. Дістав виховання в суто хрис-



КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

тиянському дусі, однак уже в юнацькі роки звернувся до 457 
неоплатонізму. За час свого правління зробив спробу 
поновити давні язичницькі звичаї та культи, втім рефор-
ми зазнали краху через загибель імператора в поході 
проти персів (363 p.). Найголовнішими творами Юліана є; 
«Проти християн» у трьох книгах (твір не зберігся, хоча 
зміст першої книги частково відновлюється на підставі 
переказу Кирила Александрійського у V ст.); листи; вісім 
промов; памфлети, найвідомішим серед яких є «Сатурна-
лії» (інша назва «Цезарі»), що в сатиричному дусі змальо- ™ 
вує римських імператорів, особливо першого християн- g 
ського імператора Костянтина. Твори Ю. є своєрідним 
поєднанням риторичної стилістики пізньої Античності з І 
відвертою орієнтацією на класичних авторів. Життя Ю. ^ 
детально описується в епітафії, присвяченій йому Лібанієм. Щ 

1. Чому риторика, як мистецтво володіти словом, 
набула такого значення за античної доби? 

2. Кого вважають засновниками риторики? Чо-
му, на вашу думку, риторика була пов'язана з 
педагогікою софістів? Поясніть значення тер-
міна еристика. 

3. Зверніть увагу на роль Сократа в становленні 
риторики як системи методів впливу на слу-
хачів. Поясніть суть термінів іронія та маєв-
тика. Чому Сократ порівнював риторику з 
акушерським мистецтвом? 

4. Які античні оратори вважаються представни-
ками «канону десяти»? Що докладніше могли 
б ви розповісти про кожного з них? 

5. Яка роль Арістотеля в розробці та система-
тизації засадничих положень риторики як 
науки? У чому полягає значення трактату 
Арістотеля «Риторика»? 

6. Чому роль ораторського мистецтва зменшу-
ється зі втратою Грецією незалежності та 
кризою полісної системи? 

7. Дайте характеристику азішізмові та аттикіз-
мові. Чому, на вашу думку, ці стилі проти-
стояли один одному? 

1 5 Антична література 



4 5 8 8. Прочитайте статті, присвячені Кратету з Мал-
ли та Арістархові Самофракійському. На яких 

^ ^ філософських поглядах Грунтувалися їхні 
вчення та в чому полягала суть полеміки між 

^ ними? Розтлумачте терміни: азіанізм, аттикізм, 
* м , аналогізм, аномалізм. 
5 9. Назвіть імена римських ораторів республікан-
^ ського періоду. Яку роль у становленні та 

розвитку римського красномовства відводять 
^ ^ Ціцерону? Які риторичні трактати присвячені 

красномовству доціцеронівської доби? 
10. У чому полягає відмінність між політичним, 

судовим та епідейктичним (урочистим) крас-
номовством? Яке з них почало переважати 
вже за доби Августа? 

11. Дайте характеристику суазоріям та контра-
версіям як різновидам шкільної декламації. 

12. Поясніть терміни новий стиль та класицизм. У 
якому співвідношенні перебували ці стилі 
між собою? 

13. Яка роль Квінтиліана в теоретичному обгрун-
туванні класицизму? Які твори можна 
назвати ілюстрацією класицизму на практиці? 

14. Поясніть термін друга софістика. Чому вона 
стала нормою та взірцем у феко-римській 
літературі? Яких ораторів вважають найяскра-
вішими представниками другої софістики? 

15. Дайте коротку характеристику античної рито-
рики за доби переходу до Середньовіччя. На-
звіть найвидатніших ораторів, що дотримува-
лися язичницької та християнської традицій. 



Невичерпне 
й вічне джерело 

Безпомилковою ознакою культурної людини 
сьогодення є знання з міфології стародавніх феків і 
римлян. Герої еллінських міфів та епосу давно вже 
здобули безсмертя не лише самі по собі, а й у кон-
тексті світової літератури та мистецтва, отже — 
світової культури. Не кажучи вже про нашу повсяк-
денну мову, сотні крилатих виразів та новітню 
наукову термінологію... 

Той, хто орієнтується в іменах, життєписах та 
діяннях богів і героїв Античності, легко осягне суть 
міфологічних рядків Шевченкового «Кавказу», 
збагне трагіко-іронічний сюжет картини Пітера 
Брейгеля «Падіння Ікара», вільно витлумачить сим-
волічні, декоративні й архітектурні функції атлантів 
та каріатид. 

Людина, озброєна знанням з еллінської міфо-
логії та Античності взагалі, за певних обставин 
вільно й невимушено почуватиметься в театрі, біб-
ліотеці, на літературному диспуті, в концертному 
залі, музеї, художній галереї. І навіть гортаючи сто-
рінки сучасного термінологічного словника або вди-
вляючись у зоряне небо, де сяють сузір'я Андромеди, 
Персея, Пегаса, Кассіопеї, Геркулеса, Оріона й 
багатьох інших персонажів античних легенд. 

Глобальна розповсюдженість сюжетів та образів 
давньогрецької міфології єднає, здружує народи, 
мистецтва й навіть мови, виконуючи ще й інтерна-
ціональні функції. Адже навіть ім'я славетного детек-
тива, персонажа творів Агати Крісті, невтомного 
Еркюля Пуаро, веде свій початок від Геракла. 

Всі ці надзвичайно корисні й цікаві відомості 
треба здобувати ще змолоду, коли саме й відбува-
ється становлення людини і пам'ять ще активна. 
Приклад у цьому нам подають класики світового 
мистецтва та літератури, які доречно й широко 



4 6 0 використовували в своїх творах чи не весь боєздатний і багато-
гранний арсенал Античності. А в прекрасній, плодоносній і гармо-
нійній системі античної культури чільне місце належить, без-
сумнівно, саме міфології. 

Живить вона й нашу мову. Приміром, на зразок еллінського 
слова «аргонавт» народилися в наш час терміни «астронавт», «аеро-
навт», «акванавт» і, нарешті, «космонавт». 

Так, еллінські міфи — не тільки минуле. Ось як завершує свій 
переказ про тих, хто плив на чолі з Ясоном до Колхіди в пошуках 
Золотого руна, наша сучасниця і землячка Катерина Гловацька: 

«... рід аргонавтів не щез. Згадка про них навіть лишилась у 
невмирущій мові людей. Аргонавтами і сьогодні ми вдячно звемо 
гордих сміливців, що, долаючи смертельні небезпеки, важачи влас-
ним життям, торують шлях у далекі, незнані краї, і веде їх незгасна, 
золота мрія, наче яскрава зірка на небі»*. 

Умовність кожного міфу, його подальша узагальненість нерідко 
поєднується з несподіваною (для нас!) конкретикою. Хоча б тому, 
що первинною основою легенди часто бували діяння цілком реаль-
них осіб. Діяння, що згодом були декоровані фантастичними при-
красами — деталями (втім, це характерне для будь-якого фольклору, 
навіть для сучасного). 

Давні греки, допитливі й невтомні мандрівники й мореплавці, 
ще в І тисячолітті до н. е. заснували колонії в нинішньому Криму 
(Ольвія, Херсонес та ін.) і на Кавказі. Тож повернемося до вже 
згаданих аргонавтів. 

Звичайно, ми не можемо твердити, що свого часу така експе-
диція була реальністю. Тим більше, що розповідь про неї супрово-
джувалася сотнями найфантастичніших епізодів. 

Але ж 1984 року ірландський учений і мандрівник Тімоті 
Северин зі своїми однодумцями повторили на сучасному варіанті 
міфічного (?) «Арго» той самий легендарний похід, довівши його 
цілковиту географічну й фізичну можливість. В порту Поті звитяж-
них мандрівників зустрічали грузинські антикознавці... 

А в колхідському містечку Накалакеві сучасні археологи вже 
багато років вивчають руїни палацу, що, як вони вважають, належав 
колхському цареві Еєту — батькові Медеї. І не лише в Колхіді, а й 
по всій Грузії та Абхазії ви стрінете сьогодні дівчат, яких звуть 
Медеями, і хлопчиків, що носять ім'я ватажка аргонавтів Ясона... 

Ну, а Золоте руно? Наївно припустити можливість існування 
отого чарівного барана, що міг і літати, й говорити еллінсько^ 
мовою, й передбачати майбутнє. Але в гірських річках Кавказу 
спрадавен видобували золото за допомогою баранячої шкури, яку на 
кілька днів занурювали в золотоносне водоймище. Зернятка 
дорогоцінного металу застрягали, осідали в густій вовні, яка й 
справді ставала золотою. 

*Крилатий кінь. Київ: «Веселка». — 1983. — С. 105. 



Всім відоме значення крилатих виразів «сізіфова праця», «тан- 4 6 1 
талові муки» й, нарешті, «гордіїв вузол». Але ж той вузол, що за 
легендою зав'язав міфічний (знову-таки для нас!) Гордій — володар 
скелястої Фрігії (батько горезвісного царя Мідаса), розрубав своїм 
мечем Александр Македонський — особа історична. Так поруч 
крокують легенди та життя. Життя, що згодом стає легендою. 

І хоч тепер ми тлумачимо еллінські міфи не в прямому ро-
зумінні, крізь поетичну тканину легенд раз по раз проглядається 
реальний ґрунт, на якому вони виникли. 

...Звичайно, ми не віримо в існування кровожерного і по-
творного Мінотавра, що начебто мешкав у лабіринті, побудованому 
легендарним Дедалом. Але півтора сторіччя тому археологи знайшли 
на Криті залишки дуже давнього царського палацу, що за своєю 
примхливою будовою був-таки справжнім лабіринтом. 

... Коли бурхливі весняні води розмили могилу Тесея — пере-
можця Мінотавра, кістки героя виявилися надзвичайно великими. 
Його надколінки, приміром, своїми розмірами буцімто перевер-
шували диски, що їх кидали атлети на змаганнях. Так принаймні 
писали деякі античні автори. 

І хоча ще вдавнину цей «факт» уже брався під сумнів, гігантські 
кістки справді існували. І навесні їх вимивало з ґрунту. Тільки 
належали вони не стародавнім героям-велетням, а викопним 
тваринам. Так уже вкотре реальність породжувала міфи. 

Справді, все частіше деякі міфічні відомості знаходять цілком 
наукове пояснення, а то й підтвердження. Підтвердження своєї 
«міфологічної реальності». Треба тільки вміти, розбивши шкаралупу 
міфологічного горіха, видобути ядро істини. Адже якби Генріх 
Шліман не повірив епічній правдивості деяких Гомерових рядків, 
Трою, можливо, не було б знайдено до наших днів. Легенда іноді 
окрилює: вона живить не лише поетів, а й учених, аматорів науки 
(до останніх належав і Шліман). 

Міфи та епос — перші, початкові форми художнього мислення 
людства. 1 не дивно, а, навпаки, радісно, що легендарні сюжети в 
літературах багатьох народів інколи мають схожість. «Схожі міфи є 
в різних племен і народів. Приміром, міфи про викрадення вогню 
небесного і дарування його людям існують у Полінезії, Індонезії, і 
тубільців Північно-Західної Америки і в Давній Греції (Прометей). 
І річ не в тім, що одне плем'я могло запозичити в іншого той чи 
інший сюжет. Найчастіше схожість міфів виявляється тоді, коли 
різні племена стоять на однаковому ступені суспільного і господар-
ського розвитку, коли вони перебувають у схожих умовах життя. 
Іноді схожість міфів різних народів пояснюється первісною 
спорідненістю, їхнім спільним походженням, як, наприклад, у 
народів так званої індоєвропейської мовної сім'ї: у греків, римлян, 
кельтів, германців, слов'ян, вірмен, іранців, індійців», — пише в 
передмові до вже згаданої книги «Крилатий кінь» (переказ 
найпопулярніших еллінських міфів) відомий київський учений-



4 6 2 антикознавець, мовознавець, археолог професор А. О. Білецький. 
Йому належать чимало оригінальних і вірогідних припущень та 
гіпотез. Приміром, про те, що образи «підземних ковалів», однооких 
велетнів-циклопів, були навіяні стародавнім грекам спостере-
женнями за діючими вулканами (які теж мають одне око — кратер). 

Міфи та епос пов'язані між собою: епічні твори часто живилися 
сюжетами еллінської міфології. А з'явилися вони, звичайно, ще за 
доісторичних часів. 

На святах і бенкетах епічні поеми речитативом виконували 
аеди — мандрівні поети, які були ще й музикантами (еллінські 
попередники наших українських кобзарів). Аедом був і Гомер, який, 
безсумнівно, узагальнив і творчо засвоїв багатющий досвід своїх 
попередників, імена котрих не збереглися. 

Античні скульптори, художники й ремісники-керамісти теж 
надихалися сюжетами еллінської міфології. Чимало їхніх творінь 
(оригінальні або копії) збереглося й до наших часів. 

Не стоять осторонь і митці наших часів. Вже з епохи Відро-
дження антична культура взагалі й, зокрема, міфологічна скарбниця 
знову зацікавили, зачарували, підкорили європейське суспільство і 
його духовних вихователів — митців. 

В Київському музеї західного та східного мистецтва (Музей Ха-
ненків) експонується щедевр видатного італійського скульптора 
Бенвенуто Челліні «Персей з головою Медузи Горгони», триптих 
флорентійського майстра XV ст. Якопо дель Селлайо «Орфей та 
Еврідіка», картина його співвітчизника Луки Джордано «Смерть 
Орфея». 

На цілий світ відома картина Сандро Ботічеллі «Народження 
Венери». А «Спляча Венера» Джорджоне сьогодні репродукується в 
тисячах примірників і прикрашає оселі громадян багатьох країн. 

У наступні століття сюжети античної міфології ще владніше за-
хоплюють європейських митців: «Даная» Рембрандта, «Смерть Адо-
ніса» Маццуолі, «Посейдон і Андромеда» Рубенса, «Нарцис» Кара-
ваджіо, «Голова Афіни Паллади» Ван Дейка... Втім, неможливо 
перелічити всі твори, де фігурують герої еллінських міфів. Проте 
згадаймо ще «Кузню Вулкана» Веласкеса, «Вакха» Мікеланджело та 
«Лаокоона» Ель Греко. 

У багатьох творах Шекспіра не лише зустрічаються міфологічні 
імена. їхні носії стали головними героями його п'єси «Троїл і Крес-
сіда», поеми «Венера й Адоніс». 

Не стояли осторонь і композитори: «Орфей» та «Аріадна» Мон-
теверді, «Дідона й Еней» Перселла, «Тесей» Ліллі і ще дуже й дуже 
багато. А в ХУПІ столітті створені опери Рамо «Кастор і Поллукс», 
«Іфігенія в Авліді» і «Орфей» Глюка, «Ідоменей» Моцарта. 

Першою музично-міфологічною ластівкою в Росії стала опера 
«Кефал і Прокрида» (або, за тодішньою вимовою, — «Цефал і Про-
кріс»), лібрето якої написав Сумароков, а музику — композитор 
Арайя. Згодом Сумароков пише ще й лібрето опери «Алкеста» і 



комедії «Нарцис». А вже наприкінці XVIII ст. прихильність публіки 4 6 3 
завоювала опера «Орфей» композитора Фоміна. 

Експозицію Третьяковської галереї прикрашає картина нашого 
співвітчизника Врубеля «Пан» і «Викрадення Європи» Сєрова. А 
його порцеляновий варіант є в Київському музеї російського мис-
тецтва. Загальновідома картина Брюллова «Зустріч Аполлона і Діани». 
Серед інших шедеврів, створених на міфологічні сюжети, почесне 
місце посідає «Погруддя Морфея» видатного російського скульптора 
Ф. Толстого. 

Приємно згадати і картину Тараса Шевченка «Натурник у позі 
Марсія», «Богиню правосуддя» А. Лосенка, «Діану та Актеона» 
3. Серебрякової, «Прометея» Г. Михайлова, картини славнозвісного 
класициста О. Іванова «Аполлон, Гіацинт і Кипарис», «Пріам про-
сить у Ахілла тіло Гектора» тощо. 

Музей українського мистецтва в Києві побудований у формі 
дорійського храму. А портик Великого театру в Москві увінчує 
бронзова скульптура — квадрига Аполлона. 

Окремої розмови заслуговує тема античних сюжетів у світовій 
літературі. Цьому присвячені сотні ґрунтовних досліджень. А нам 
варто згадати, що античні імена і реалії часто-густо зустрічаються в 
творах Г. Державіна, О. Пушкіна, 1. Крилова, М. Лєрмонтова, В. Жу-
ковського (саме йому належить і досі не перевершений російський 
переклад «Одіссеї»), Ф. Тютчева, О. Блока, О. Мандельштама, М. Во-
лошина і ще багатьох і багатьох поетів, іменами яких пишається. 
Приміром, лише Горацієву оду «Пам'ятник» («До Мельпомени») 
творчо наслідували вже згадані Г. Державін та О. Пушкін, а згодом — 
В. Брюсов, М. Рильський, А. Тарковський. 

Серйозно говорити про сприйняття античної спадщини україн-
ською культурою можна вже від середини XVI століття. Саме тоді 
Захарія Копистенський, Йосип Кононович-Горбатський і Герасим 
Смотрицький навели безперечні докази духовної спадкоємності між 
Елладою та Київською Руссю (звичайно, через Візантію), а згодом — 
і Україною. І наочно довели надзвичайну плідність вітчизняного 
засвоєння античності. 

Згодом образи античної міфології широко використані в поезії 
Касіяна Саковича, Софронія Почаського, Олександра Бучинського-
Яскольда, Феофана Прокоповича й ще багатьох українських авторів. 
Загальновідома міфологічна насиченість творчості Григорія Сково-
роди (який, до речі, писав вірші й латиною). 

Неповторне й унікальне місце в новій українській літературі в 
цьому плані посідає «Ене'іда» І. Котляревського — багатогранний 
синтез античних і вітчизняних літературних традицій. Часто й охоче 
відходячи від Вергілієвого оригіналу, Котляревський залучав до 
своєї поеми ледь не всі персонажі греко-римської міфології. Десят-
ки й десятки видань! А в образотворчому мистецтві на першому 
місці, нам здається, незмінно залишається «Енеїда», проілюстрована 
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прийнятне визначення «антично-українське сьогодення». 

З жартівливо-багатозначних переробок класики в бурлексно-
травестійному дусі згадаймо ще й «Горпиниду, або Вхоплену Про-
зерпіну» П. Білецького-Носенка і «Жабомишодраківку» К. Думит-
рашка. Завжди доречні й численні антично-міфологічні рецепції в 
творах І. Франка, С. Руданського, П. Ніщинського, не кажучи вже 
про Тараса Шевченка. Міцно пов'язана з античною культурою вагома 
частина творчості Лесі Українки («Кассандра», «В катакомбах», 
«Іфігенія в Тавриді» тощо). А образ Прометея й сьогодні живе в 
поезії та прозі А. Малишка, О. Гончара, Ліни Костенко... 

Коли ж ідеться про переклади класиків на українську мову, 
першими вдячно згадуємо А. Білецького, М. Білика, М. Зерова, 
Г. Кочура, Й. Кобова, В. Маслюка, А. Содомору, Бориса Тена, 
Ю. Цимбалюка. 

... Вдячними учнями еллінів стали непосидющі та войовничі 
римляни. Взаємовплив релігійно-міфологічних поглядів двох 
народів виявився і в подвійній системі божественних імен. Еллін-
ська Афродіта у римлян звалася Венерою, Зевс — Юпітером, Гера — 
Юноною, Артеміда — Діаною, Арес — Марсом, Посейдон — Непту-
ном, Аїд — Плутоном, Гефест — Вулканом... 

А виник міфологічно-релігійний світогляд на Грунті общинно-
родового ладу, і, як наслідок цього, розквітла усна народна твор-
чість — попередниця художньої літератури. 

Елліни, подібно до всіх членів стародавніх общин, і природу 
уявляли собі як величезну сім'ю з такою ж зрозумілою їм системою 
родинних зв'язків — так би мовити, «універсальною космічною 
громадою» (О. Лосєв). 

Спочатку жахливо-хаотична, міфологія еллінів та римлян посту-
пово стає антропоморфною. Своїх богів та напівбогів вони уявляли 
могутніми атлетами і чарівними й водночас не менш сильними та 
могутніми жінками, шанувати яких було і приємно, і природно. 
Крім того, дистанція між богом і людиною, на відміну від христи-
янського віровчення, християнського світогляду, з часом дедалі 
скорочувалась, інколи стаючи майже умовною (як і самі боги). 

Стародавні все незрозуміле пояснювали лише втручанням 
вищих сил, цебто тих самих богів. У такий спосіб фантазія людей 
компенсувала відсутність (або недостатність) наукових знань. 

Та поволі людина робить перші несміливі спроби якось зро-
зуміти, пояснити явища природи: виникають зародки аналізу отих 
природних фактів та їхніх причин. На зміну уявленням міфологіч-
ним приходить прагнення осягнути закономірності та ознаки дов-
колишнюго середовища. Боги та демони з часом поступаються місцем 
реальним категоріям: воді, землі, каменю, повітрю, вогню, металам... 

І хоч наука, зокрема філософія, не змогла витіснити, замінити 
міфологію (і це дуже добре!), в суспільній свідомості конкретні 
знання набувають чимдалі більшого значення. А міфологічні (часом 



досить страшні) образи згодом перетворюються на образи суто 4 6 5 
мистецькі й, отже, нереальні, нестрашні. 

Зрозуміло, все це відбувалося не одразу, а протягом століть. Тим 
більше, що сама багатовікова історія еллінської міфології дуже 
неоднорідна й поділяється умовно на три періоди. 

1. Найдавніша, або доолімпійська міфологія — породження 
матріархату. 

2. Олімпійська, чи фессалійська міфологія (гора Олімп роз-
ташована в Фессалії) народилася вже в добу патріархату. У 
ній все грунтується і групується навколо олімпійських 
небожителів на чолі з Зевсом. 

3. Героїчний період, коли поряд із богами (і пліч-о-пліч з бога-
ми!) починають діяти і наймогугніші представники людства: 
Геракл, Тесей, Персей, Ясон та інші еллінські герої-богатирі. 
Як і герої наших билин та дум, вони рятують співвітчизників 
від жахливих потвор, жорстоких розбійників і навіть від 
стихійного лиха. 

З прадавніх часів матір'ю всього вважалася Земля. Вона дала 
життя небу, рікам, горам тощо. По-давньогрецьки Земля — Гея 
(звідси — геометрія, географія, геологія, геодезія тощо) або Хтон. 
Від останнього імені вся прадавня міфологія інколи зветься 
хтонічною. Ідеться про часи матріархату, тому, оскільки жінка на 
даному етапі розвитку людства очолює рід, плем'я, народ як його 
мати, так і Земля — джерело й лоно всього світу богів, демонів, 
людей, як слушно зазначив патріарх сучасного антикознавства 
О. Ф. Лосєв. Він же відзначив таку характерну рису міфології: вона 
завжди розповідає про минуле, на відміну від релігії, яка все 
тлумачить у теперішньому часі. Втім, глухої стіни між ними ніколи 
не було і не може бути: релігія й міфологія є діти однієї матері й 
одного батька! 

Первісні люди нічого ще не вміли виробляти, лише брали у 
природи: плоди, рибу, дичину тощо. І відчували себе часточкою 
природи. Всі матеріальні, неживі предмети вони наділяли магічною 
силою. Так народилися фетиш і фетишизм. Інколи богами вважали 
великі, а часто чудернацької форми камені або грубо оброблені 
шматки дерева, навіть корчі. Приміром, на острові Делос ледь 
обстругане поліно звалося богинею Латоною (матір'ю Аполлона й 
Артеміди), величезний камінь вважався Гераклом, дві схрещені 
колоди в Спарті — Діоскурами... 

Отже, всім отим предметам приписувалися божественні власти-
вості: їх обожнювали, їх боялися, їх шанували. І тут мимоволі зга-
дуєш фетиши наших часів: тріски від «гроба Господнього», «волосся 
Богородиці» в безлічі примірників та ін. Звичайно, в щось високе 
треба вірити завжди. Але саме сьогодні до питання віри треба під-
ходити вимогливіше й розбірливіше, тактовніше, ніж це робили 
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віри», поставлену на потік... 

Наступний етап міфології (і, звичайно, релігії) — анімізм (від 
латинського anima — «душа»). Людина ще оживлює неживі предмети, 
але вже вдається до первинного аналізу — відокремлює іцею речі від 
самої речі. Так, німфа — дріада (старша сестра нашої української 
мавки) живе вже й окремо від свого дерева. Геракл бореться з богом 
ріки Ахелой — велетнем Ахелоєм (і, до речі, перемагає). 

Пригадаймо й Перунові дуби, яким вклонялося язичницьке сло-
в'янство. Також це були берегині, лішаки, водяники, кікімори, 
домовики тощо. Тут доречно згадати відомі персонажі Лесі Україн-
ки: «Той, що в скелі сидить», «Той, що феблі рве» — все це релігій-
ний відгомін язичницької міфології наших предків, відгомін отого 
анімізму. 

Але ж антропоморфні божества й демони речей були зрозу-
міліші й ближчі людям, ніж просто оживлені неживі предмети. Так 
народилася вже згадана олімпійська (фессалійська) міфологія. А ще 
її звуть класичною. Грунтується вона вже не на первинному хаосі, а 
на його протилежності — космосі (порядку), тобто на гармонійному 
й навіть мистецькому сприйнятті світу — Всесвіту — людиною. 

Замість незліченної армії богів та божків (хатніх, лісових, польо-
вих, гірських, фахових, святкових тощо) з'являється головний бог 
Зевс, котрий керує вже всіма, підпорядковуючи собі молодших богів. 

А вже з олімпійського природно й гармонійно виростає період 
героїчний, хоробрі й могутні герої-богатирі рятують співвітчизників 
від фантастичних небезпек. Людина підіймає голову й починає 
врешті-решт почувати себе Людиною... 

А боги з грізних і жорстоких поступово стають покровителями, 
доброзичливими й дбайливими опікунами людей. Звичайно, не 
завжди вони такі приязні і справедливі, як того бажалося б їхнім 
«підщефним». Втім допомагають ремісникам і подорожнім, полег-
шують пологи, подають допомогу в скрутних випадках (або, як 
сказали б нині, — в екстремальних ситуаціях). 

Найуніверсальнішим богом був, мабуть, Гермес (у римлян він 
звався Меркурієм). Головна його функція — вісник Зевса і «старших 
богів». Передавав їхні накази, побажання та розпорядження, так би 
мовити, по інстанціях. Крім того, Гермес-Меркурій вважався 
патроном мандрівників, комерсантів, молодих атлетів і навіть... 
злодіїв. Недарма ж сьогодні Меркурій — емблема багатьох фірм і 
поштарів. 

Отже, природа поступово опоетизовується людиною, а міфо-
логія відповідно перетворюється на гармонійну і прекрасну систему 
художніх образів. Поруч із богами та героями з'являються й люди-
митці: міфічні художники, поети, музиканти (Мусей, Орфей, Дедал 
та ін.). Втім, визначення «міфічні» треба вживати дуже обережно: 
занадто багато доказів реального існування того ж Дедала — почи-



наючи від побудови критського Лабіринту і аж до винайдення пилки 4 6 7 
та ватерпаса... 

А від імені вже згаданого Гермеса походять і декоративні колони, 
увінчані його головою («герми»). Але згодом оті герми стали завер-
шуватися погруддями відомих людей, улюбленців народу — старо-
давня і своєрідна скульптурна форма. 

... Актуальність і мудрість міфів — явище невмируще. Ви, мабуть, 
пам'ятаєте, як Орфей причарував і розчулив Плутона майстерною 
грою на кіфарі та співами. Розчулив настільки, що суворий володар 
тіней погодився повернути в світ живих Еврідіку — дружину леген-
дарного митця. 

І це повернення відбулося б, якби Орфей до кінця виконав 
єдину умову: на зворотному шляху знизу нагору нізащо не огляда-
тися назад, хоч би які жахливі страховиська намагалися затримати, 
спинити закоханих, хоч би які зойки, гарчання, виття, страшні 
погрози не чули вони за спиною! 

Та в останню мить, коли попереду, вгорі вже заблимало світло, 
блиснув сонячний промінь, — Орфей не витримав і озирнувся: чи 
йде за ним Еврідіка? Озирнувся і ... втратив уже назавжди. 

Про що це? А про те, що всяку справу, коли вже почав, доводь 
до кінця, завершуй! Чого б це тобі не коштувало. Відчувай відпові-
дальність: будь професіоналом у найвищому розумінні! Бо інакше 
втратиш не лише улюблену дружину... 

Боги й богині з одного боку, а з іншого люди-митці, люди-герої 
поміж собою беруть шлюб: Зевс та його численні земні дружини, 
Пелей і Фетіда, Аполлон і Короніда тощо. Люди наважуються і 
змагатися з богами: Арахна з Афіною, Ніоба з Латоною, а герой 
Діомед під час Троянської війни змушує дати драла, ганебно віцсту-
пити самого бога війни Арея... 

Ні, це аж ніяк не говорить про зародження атеїзму в свідомості 
давніх еллінів: так думати було б наївно. Це значно складніше 
питання: воно виходить за межі короткого нарису. 

...Неважко помітити, що й за античних часів, і в нашу епоху 
найпопулярнішими героями для митців були Геракл, Тесей, Персей, 
Ясон, Одіссей, Афродіта, Афіна, Аполлон і, звичайно, Зевс (Юпі-
тер). І це зрозуміло: героїзм, краса, мудрість і сила завжди були в 
пошані не тільки в міфології, не тільки в мистецтві, але й у повсяк-
денному житті... 

Еллінська міфологія поділяється не лише на історичні періоди, 
а й на певні цикли. Крім вже згаданої аргонавтики, існує Троян-
ський цикл міфів, численні розповіді про подвиги Геракла (12 кано-
нічних і чимало «додаткових»), міфи про Дедала та його сина Ікара, 
Фіванський цикл тощо. 

... Звичайно, не всі міфи слухняно укладаються в оті циклові 
схеми і рамки — легенди еллінів безмежно різноманітні й своєрідні. 
Кожна частина Еллади, кожне місто мало своїх улюблених героїв і 



4 6 8 божественних покровителів. Але були й спільні герої. Так само як і 
боги. 

Крім того, міфологічні сюжети часто були пов'язані між собою, 
перепліталися і взаємозбагачувалися. От хоча б уже згаданий Фіван-
ський цикл, де йдеться про благородного і мужнього царя Едіпа та 
незліченні муки та нещастя, що спіткали його і весь царський ріц. 

Фіванський цикл, у свою чергу, органічно пов'язаний з міфами 
про народження Олімпійських ігор та про горезвісні «Танталові 
муки». Сином Тантала був легендарний фундатор Олімпійських ігор 
Пелоп. Щоб перемогти в змаганні колісниць царя Еномая (батька 
Гіпподамії, до якої він посватався), Пелоп підкуповує багатознач-
ними обіцянками царського візника Міртіла. Та, вже перемігши, але 
не бажаючи виконувати обіцяне, син Тантала підступно штовхає 
Міртіла зі скелі в море. Гинучи в хвилях, Міртіл встигає проклясти 
рід Пелопа: прокляття це падає на Танталових і Пелопових нащад-
ків — Едіпа, Лая, Етеокла, Полініка, Антігону... 

Але повернемося до «змагання за наречену». Елідському царю 
Еномаю (саме в Еліді — області Еллади — лежить славетна 
Олімпійська долина й сама Олімпія) було напророчено, що він 
загине від руки свого зятя. Маючи найкращих в усій Елладі коней, 
цар пропонує кожному, хто сватався до Гіпподамії, змагатися з ним. 
І незмінно вбивав чергового претендента-невдаху — такі були суворі 
умови отієї гонки-переслідування (погодьтесь, у володаря Еліди 
були підстави для цього). 

Та з нащого сучасного погляду найдивніщим є те, що під час 
трагічних змагань (чи вже після них) дочка Еномая стояла в 
колісниці нареченого й не тільки досить спокійно споглядала заги-
бель батька, а й після цього, не зволікаючи, ледь поховавщи царя, 
тут-таки відсвяткувала весілля з Пелопом (пророцтво збулося!). 

Епізод цей передано на малюнку, що прикращає червонофігур-
ну давньогрецьку амфору кінця V ст. до н. е. Експонується вона в 
Археологічному музеї Ареццо й так і зветься: «Пелоп і Гіпподамія». 

Та варто завжди пам'ятати: те, що нам сьогодні здається непри-
пустимим і жорстоким, колись могло бути нормою. Адже за прадав-
ніх часів матріархату і його поступової загибелі (під тиском патріар-
хату) царська влада часто переходила з рук до рук через ритуальний 
герць — дуель, двобій: претендент на трон мав зброєю довести 
ґрунтовність своїх претензій. Саме як ритуальну дуель (звичайно ж, 
досить оригінальну) можна розглядати і змагання Пелопа з 
Еномаєм, і перемогу майбутнього засновника Олімпійських ігор. В 
такий спосіб Пелоп став і чоловіком Гіпподамії, й володарем Еліди (а 
отже — й Олімпії). 

Так само, виявляється, й задерикуватий Антей аж ніяк не через 
розбійницьку вдачу примушував усіх подорожніх боротися з ним. Як 
і Еномаю, йому було напророковано: він загине від руки зятя. А 
Геракл, виявляється, мав необережність посвататися до Антеєвої 



дочки, і могутній батько просто був змушений викликати Геракла 
на двобій... 

Але про це розповідає не магістральний, класичний міф, а його 
менш відомий варіант. Така ж «бокова гілка» іншого міфа пояснює 
нам, чому володар Криту цар Мінос прирік Афіни на сплату страш-
ної данини: щороку приносити в жертву Мінотавру сім прекрасних 
дівчат і юнаків. 

Виявляється, цар розлютився недарма. Адже афіняни підступно 
вбили його сина Андрогена, що прямував на чергові Олімпійські 
ігри, — Мінос люто мстився за смерть сина... 

З нашого погляду, трагічні дуети Еномай — Пелоп, Антей — 
Геракл, Егей — Мінос й інші, їм подібні, — це доісторичне 
варварство, нелюдська жорстокість людських взаємин. Але згадаємо: 
кожен час і кожне суспільство мають свої закони і свою мораль. 

Втім, автор цих рядків зовсім не закликає читача шукати в 
міфах лише історично-побутові й моральні реалії, відкидаючи поезію 
легенди. Ні, навпаки! 

Але ж, погодьтеся: міф іноді стає для нас ще привабливішим, 
коли легендарна фантастичність поєднується з епічно-етичними 
деталями. 

Антична міфологія переживає свою другу, третю й, будьмо 
оптимістами та реалістами, — нескінченну, вічну молодість. 
Сьогодні вона вірою і правдою слугує не лише літературі та мис-
тецтву, а й численним наукам, аж до медицини включно: тут є і 
«Ахіллів сухожилок», і «атлант» (так зветься наш перший шийний 
хребець, що підтримує голову), і «едіпів комплекс», і «синдром 
Медеї» (то вже царина психіатрії) й ще багато чого. 

1, в той же час, багатьом сьогодні спадає на думку: чи доречно 
у вік кібернетики, комп'ютерів і дисплеїв вивчати якусь старовину? 

Так, доречно! Адже спортсмен перед стрибком відходить спо-
чатку назад: що далі відійде, тим довшим буде розбіг, відповідно 
потужнішим поштовх і тим далі вперед (саме вперед!) полетить 
атлет. 

Так і Античність сьогодні залишається стартовим майданчиком, 
трампліном для стрибка у майбутнє — майбутнє культурної людини, 
культурного суспільства. 

Не можна будувати палац на порожньому місці: потрібен 
фундамент. Тим більше, коли йдеться про Палац Духовності й Палац 
Інтелекту. Отже, дивлячись уперед, не забуватимемо озиратися на 
минуле — згадуючи вічні сюжети, згадуючи талановитих і мудрих 
попередників. Попередників у житті, науці й, звичайно, в мистецтві. 

Професор, завідувач кафедри 
латинської мови 
Київського національного 
медичного університету 
ім. О. О. Богомольця Ю. В. Шанін 
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Л., 1991; М., 1993. 

530/7. Басни / Пер. М. Л. Гаспарова. — М., 1968; 1991. 
Ззоп. Басни / Пер. Л. Н. Толстого; авт. предисл., сост. 3 . Т. Ба-

баев. — Тула, 1985. 
Злиан. Пестрьіе рассказм / Пер. С. В. Поляковой. — М.; Л., 

1963; М., 1995. 
Злий Аристид. Панегирик Риму / Пер. И. Турцевича. — Нежин, 

1907. 
Змтрик Секст. Соч.: В 2 т. / Пер. А. Ф. Лосева. — М., 1975; 1976. 
Зней Тактик. О перенесений осади / Пер. В. Ф. Беляева / / 

Вестник древней истории. — 1965. — № 1—2. 
Зпиктет. Беседьі Зпиктета / Пер. Г. А. Тароняна / / Вестник 

древней истории. — 1975. — № 2—4. 
Зсхші. Трагедии / Пер. С. Апта. — М., 1971; 1978. 

Ювенал Децим Юний. Сатири / Пер. Д. С. Недовича и Ф. А. Пет-
ровского. - М.; Л., 1937; СПб., 1994. 

Юлиан Император. Письма / Пер. Д. Е. Фурмана / / Вестник 
древней истории. — 1970. — № 1—2. 

Юлий Павел. Пять книг сентенций к сьіну / Пер. Е. М. Штаер-
ман. / / Вестник древней истории. — 1971. — № 1 — 2. 

Юстин. Зпитома сочинения Помпея Трога «Historia Philippicae». 
Всеобщая история / Пер. А. Деконского, М. Рижского / / Вестник 
древней истории. - 1954. - № 2. - 1955. - № 1. 

Юстин Философ. Разговор с Трифоном Иудеем / Пер. П. Преоб-
раженского. — М., 1995. 

Ямвлих. О египетских мистериях / Пер. Л. Ю. Лукомского. М., 
1995. 

II. Збірники 

Александрийская поззия / Пер. с древнегреч. — М., 1972. (Со-
держание: Феокрит. Мосх. Бион. Каллимах. Зпиграммьі. Аполлоний 
Родосский. Зпиграммьі-загадки неизвестньїх позтов.) 



4 7 8 Античная лирика / Пер. с древнегреч. и лат.; Сост. С. Апт. — 
М., 1968. (Содержание: Гомер. Народньїе песни. Греческие позтьі 
VII—IV вв. Греческие позтьі зпохи зллинизма. Греческие позтьі рим-
ской и византийской зпох. Неизвестньїе позтьі разньїх зпох. Позтн 
Рима І в. до н. 3. — І в. н. з. Римские позтьі II—VI вв. Позтьі латин-
ской антологии. Неизвестньїе позтьі разньїх веков.) 

Античньїе гимнм / Под ред. А. А. Тахо-Годи. — М., 1988. (Со-
держание: Гомеровские гимньї, гамньї Каллимаха, гимн Клеанфа, 
орфические гимньї, гимн Прокла, гимньї Синезия) Античньїе позтьі 
об искусстве. — СПб., 1996. 

Античньїе риторики / Под ред. А. А. Тахо-Годи. — М., 1978. 
(Содержание: Аристотель, Дионисий Галликарнасский, Аеметрий.) 

Античний роман. — М., 1969. (Содержание: Ахилп Татий. Лонг. 
Петроний. Лпулей.) 

Античньїе теории язьїка и стиля / Под ред. О. М. Фрейденберг. — 
М.; Л., 1936; СПб., 1996. (Содержание: Гераклид, Парменид, Змпе-
докл, Геродот, Горгий, Протагор, анонимньїе трактати, Платон, 
Аристотель, Зпикур, Секст Змпирик, Диоген Вавшонский, Хрисипп, 
Антипатр из Тараса, Дионисий, Варрон.) 

Віхи в історії античної естетики: Збірник / Перекл. з давньо-
грецької та латинської Й. У. Кобова, А. О. Содомори та Ю. В. Цим-
балюка. - К., 1988. 

Греческая литература в избранньїх переводах / Сост. В. Нилен-
дер. — М., 1939. 

Греческая зпиграмма / Пер. с древнегреч. под ред. Ф. Петров-
ского. - М., 1960; СПб., 1993. 

Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах. 
Хрестоматія / Укладач В. Масеюк. — Л., 2000. 

Древнегреческая злегия / Сост. Н. А. Чистякова. — СПб., 1996. 
(Содержание: 1) Архаический и классический периодьі: Архилох, 
Каллин, Тиртей, Минерм, Солон, Симонид, Ксенофан, Анакреонт, 
Феогнид, Зпихарм, Змпедокл, Платон и др.; 2) Зллинистический и 
раннеимперский период: Гермесианакт, Асклепиад Самосский, 
Каллимах, Кратет Фиванский, Посидипп, Дорией, Леонид Тарент-
ский, Феокрит, Архимед, Лобон, Диоскорид, Алкей Мессенский, 
Антипатр Сидонский, Мелеагр, Филодем из Гадарьі, Кринагор из 
Митиленьї и др.) 

Идеи зстетического воспитания: Антология: В 2 т. — Т. 1. Ан-
тичность, средние века / Сост. С. С. Аверинцев. — М., 1973. (Содер-
жание: Гомер. Гомеровские гимньї. Гесиод. Ксенофан. Аристофан. 
Пифагореизм. Платон. Аристотель. Риторическая школа: Цицерощ 
Гораций («Наука поззии»). Квинтилиан («О подготовке оратора»). 
Дион Хрисостом. Переписка Фронтона и Марка Аврелия. Либаний («К 
тем, кто не хочет вьіступать с речами»). Евмений («О восстанов-
лении школьї ораторского искусства в Августодуне»). Зпиктет («К 



тем, кто вьіступает с публичньши чтениями»). Плутарх («Как юно- 4 7 9 
шам слушать позтов»). Злий Аристид («О том, что комедии не 
следует ставить на сцене».) 

Историки Греции / Пер. под. ред. С. Апта, М. Гаспарова и др. — 
М., 1976. (Содержание: Геродот. Фукидид. Ксенофонт.) 

Историки Рима / Пер. под. ред. С. Апта, М. Грабарь-Пассек 
и др. — М., 1969. (Содержание: Саллюстий. Turn Ливий. Тацит. 
Светоний. Аммиан Марцеллин.) 

История зстетики. — М., 1962. — Памятники мировой зстети-
ческой мьісли. — Т. 1. (Содержание: Пифагор и пифагорейцьі. 
Гераклит Зфесский. Змпедокл. Аристотель. Стоики: фрагментьі. 
Сенека. Марк Аврелий. Зпикурейцьі: фрагментьі. Лукреций. Скеп-
тики: Пиррон, Секст Змпирик. Теоретики искусства: Дионисий Гаяи-
карнасекий, Деметрий Псевдофалерский, Гермоген, Цицерон, Гораций, 
Витрувий. Греческое Возрождение: Плутарх, Лукиан, Филострат. 
Неоплатонизм: Плотин.) 

Лирика древней Злладьі и Рима / Сост. Н. И. Щавелева. — М., 
1990. (Содержание: Мелика. Алкей, Сапфо, Анакреонт, Алкман, 
Ивик; Ямбьі. Архилох; Злегии и зпиграммм. Тиртей, Солон, Феогнид, 
Ксенофан, Ллатон; Римская поззия: Катулл, Гораций, Тибулл, 
Проперций, Овидий, Марциал.) 

Материалистьі древней Греции. — М., 1956. (Содержание: 
Фрагменти из сочинений Гераклита, Демокрита, Зпикура.) 

Оратори Греции / Сост. М. Л. Гаспаров. — М., 1985. (Содер-
жание: Горгий. Исократ. Зсхин. Дион Хрисостом. Злий Аристид. 
Либаний. Фемистий.) 

Памятники позднего античного ораторского и зпистолярного 
искусства П—V вв. / Под ред. М. Е. Грабарь-Пассек. — М., 1964. 
(Содержание: ораторское искусство: Дион Хрисостом, Злий Аристид, 
Юлиан, Либаний, Фемистий, Гимерий, Апулей, Евмений. Зпистолярное 
искусство: Алкифрон, Филострат, Злиан, Юлиан, Либаний, Фронтон, 
Симмах.) 

Памятники поздней античной научно-художественной лите-
ратурьі И—V вв. / Под ред. М. Л. Гаспарова. — М., 1964. (Содер-
жание: Греческие историки, географи, мифографьі, философьі и 
знциклопедистьі: Плутарх, Арриан, Аппиан, Павсаний, Дионисий 
Перизгет, Дион Кассий, Геродиан, Диоген Лазртский, Филострат, 
Афиней, Аполлодор, Антонин Либерал, Артемидор. Римские историки 
и знциклопедисти: Светоний, Флор, Марк Аврелий, Авл Геллий. 
Писатели истории императоров: Злий Лампридий, Аммиан Мар-
целлин, Евтропий, Секст Руф, Макробий.) 

Памятники поздней античной поззии и прози II—V вв. / Под 
ред. М. Е. Грабарь-Пассек. — М., 1964. (Содержание: Греческая 
поззия: Месомед, Оппиан, Квинт Смирнский, Нонн, Мусей, орфи-
ческая аргонавтика, Бабрий, феческая зпиграмма и др. Римская 



4 8 0 поззия: Немесиан, Авзоний, Клавдиан, Рутший Намациан, дистихи 
Катона, позмьі «Латинской антологии», Модестш, Флор, Авиан и 
др. Греческая повествовательная проза; Флегонт, Лукиан, Фшостра-
ти, Каллистрат, Харитон, Гелиодор, Ахшіл Татий, Злиан. Римская 
повествовательная проза: Апулей, Диктис Критский.) 

Поздняя греческая проза / Под ред. М. Е. Грабарь-Пассек. — 
М., 1960. (Содержание: Иосиф Флавий, Дион Хрисостом, Плутарх, 
Харитон, Антоний Диоген, Флегонт из Тралл, Ямлих, Ксенофонт 
Зфесский, Annum, Арриан, Павсаний, Лукиан, Марк Аврелий, Максим 
Тирский, Злий Аристид, Ахилл Татий, Алкифрон, Лот, Афиней, Дион 
Кассий, Филострати, Злиан, Геродиан, Диоген Лазртский, Гелиодор, 
Либаний, Гимерий, Фемистий, император Юлиан.) 

Позтьі-лирики Древней Злладьі и Рима / Пер. Я. Голосовкера. — 
М., 1963. 

Римская сатира / Пер. с лат. М. Л. Гаспарова. — М., 1989. 
Римские историки IV в. / Пер. с лат. — М., 1997. (Содержание: 
Евтропий, Аврелий Виктор и др.) 

Римские стоики. Сенека, Зпиктет, Марк Аврелий / Сост. 
В. В. Сапов. - М., 1995; Пер. В. М. Роговина. - М., 1914. 

Суд над Сократом. Исторические свидетельства современников. — 
СПб., 1997. (Содержание: Платон, Ксенофонт и др.) 

Зллинские позтьі VII — III вв. до н. 3.: В 2 т. / Под ред. и со 
вступительной статьей В. Н. Ярхо. — М., 1963; М., 1996. (Содер-
жание последнего издания: Послегомеровский зпос, злегия и ямб от 
Архилоха до Каллимаха, медика от Алкмана до гимнов III в. и 
анонимньїх земледельческих и застольних песен; в издание введеньї 
новейшие папирусньїе открьітия — около 400 отрьівков различной 
величиньї — начиная от однострочньїх и кончая фрагментами в 
несколько десятков стихов.) 

III. Критичні видання 

Амальрик А. С., Монгайт А. Л. В поисках исчезнувших цивили-
заций. — М., 1966. 

Алпатов М. А. Художественньїе проблеми древней Греции. — 
М., 1987. 

Античная Греция: В 2 т. — М., 1983. 
Андреев Ю. В. Древнєфеческий полис. — М., 1976. 
Античная зпистолография. Очерки / Сб. под ред. М. Е. Грабарь-

Пассек. - М., 1967. 

Бартонек. А. Златообильньїе Микеньї. — М., 1991. 
Блаватский В. Архитектура античного мира. — М., 1939. 
Блаватский В. Греческая скульптура. — М., 1939. 



Блаватский В. Д. Земледелие в античних государствах Север- 4 8 1 
ного Причерноморья. — М., 1953. 

Блаватский В. Д. Природа и античное общество. — М., 1976. 
Боннар А. Античная цивилизация. — М., 1958—1962; М., 1992; 

М., 1995. 
Боруховт В. М. В мире античних свитков. — Саратов, 1976. 
Борухович В. Г. Квинт Гораций Флакк. — Саратов, 1993. 
Брабич В., Плетнева Г. Зрелища древнего мира. — М., 1971. 
Брашинский И. Сокровища скифских царей. — М., 1967. 
Бродский Б. Романтические ведути. — М., 1962. 
Бродский Б. Каменние страници истории. — М., 1964. 
Бродский Б. И. Пять древних столиц. — М., 1964. 
Бродский Б. И. Вслед за героями любимих книг. — М., 1967. 
Бродский Б. И., Варшавский А. С. Века, скульпторьі, памятники. — 

М., 1962. 
Буассье Г. Археологические прогулки по Греции / Пер. с франц. — 

М., 1891. 
Буассье Г. Цицерон и его друзья. — СПб., 1993. 
Буассье Г. Археологические прогулки по Риму / Пер. с франц. — 

М., 1890. 
Буассье Г. Оппозиция при Цезаре. — СПб., 1993. 
Буассье Г. Римская религия от Августа до Антонинов / Пер. с 

франц. — М., 1914. 
Буассье Г. Падение язичества / Пер. с франц. — М., 1892. 
Буриан Я., Моухова Б. Загадочние зтруски / Пер. чешск. — М., 

1970. 

Варнеке Б. История античного театра. — М.; Л., 1940. 
Варшавский А. С. Рукописи Мертвого моря. — М., 1960. 
Вардшлан Е. Женщина в древнем мире. — М., 1980. 
Вшшичук Л. Люди, нрави и обичаи в древней Греции и Риме / 

Пер. с польск. — М., 1938. 
Виппер Б. Р. Искусство древней Греции. — М., 1972. 

Гаспаров М. Л. Античная литературная басня. — М., 1971. 
Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. — М., 1995. 
Герцман Е. В. Музика древней Греции и Рима. — СПб., 1995. 
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков / Пер. с франц. — 

СПб., 1913; М., 1994; СПб., 1996. 
Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян / Пер. с франц. — 

СПб., 1899; 1996. 
Глухов А. Судьби древних библиотек. — М., 1992. 
Головня В. История античного театра. — М., 1971. 
Голосовкер Я. 9. Логика мифа. — М., 1987. 
Горбунов А. Панорама веков. Зарубежная художественная проза 

от возникновения до XX в. — М., 1991. 

Диттмар А. Г. География в античное время. — М., 1980. 



4 8 2 Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. — Т. 1. — М., 1968. 
Дмитриева Н. А., Акимова Л. И. Античное искусство. — М., 

1988. 
Доватур А. И. Рабство в Аттике VI—V вв. до н. з. — Л., 1980. 
Древние цивилизации / Под ред. Г. М. Бонгард-Левина. — М., 

1989. 

Ельницкий Л. А. Знання древних о севернмх странах. — М., 1961. 

Жизнеописания знаменитьіх греков и римлян / Переложение 
Плутарха М. Н. Ботвинником, М. Б. Рабиновичем, Г. А. Стратанов-
ским. — М., 1987. 

Замаровский В. ГТутешествие к 7 чудесам света. — М., 1980. 
Зелинский Ф. Ф. Из жизни идей. — СПб., 1911; М., 1995; СПб., 

1995. 
Зелинский Ф. Ф. Возрождение. — СПб., 1996. 
Зелинский Ф. Ф. Соперники христианства. — СПб., 1995. 
Зелинский Ф. Ф. Римская империя / Пер. с польск. — СПб., 

ті. 
Зельин К. К. Борьба политических группировок в Аттике в VI в. 

до н. 3. — М., 1964. 
Зайцев А. И. Культурний переворот в древней Греции в VIII— 

V вв. до н. 3. — Л., 1985. 

Ильинская Л. С. Легендьі и археология. — М., 1988. 
Ильинская Л. С. Древнейшие островньїе цивилизации Централь-

ного Средиземноморья. — М., 1987. 

Казаманова Л. Н. Введение в античную нумизматику. — М., 
1969. 

Каллистов Д. П., Нейхардт А. А., Шифман И. Ш., Шишова И. А. 
Рабство на периферии античного мира. — Л., 1968. 

Кессиди Ф. Сократ. — М., 1976. 
Колобова К. М. Древний город Афиньї и его памятники. — Л., 

1961. 
Колобова К. М., Озерецкая Е. Л. Как жили древние греки. — М., 

1959. 
Колобова К. М., Озерецкая Е. Л. Олимпийские игрьі. — М.; Л., 

1958. 
Колпинский Ю. Д. Культура згейского мира и древней Греции. — 

М., 1972. 
Колпинский Ю. Д., Бритова Н. Н. Искусство зтрусков и древнего 

Рима. - М., 1983. 
Колпинский Ю. Д. Искусство древней Греции. — М., 1961. 
Колпинский Ю. Д. Скульптура древней Злладьі. — М., 1963. 
Колпинский Ю. Д. Образ человека в искусстве: Т. 1. Древняя 

Греция. - М.; Л., 1939. 
Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. — М., 1961. 



Кнабе Г. С. Древний Рим — история и повседневность. — М., 4 8 3 
1986. 

Кондратов А. Зтруски — загадка номер один. — М., 1977. 
Кривченко В. И. Помпеи. Геркуланум. — Стабии. — М., 1981. 
Кузищин В. И. Очерки истории земледелия Италии. — М., 1966. 
Кузнецова Т. И., Стрельникова И. П. Ораторское искусство в 

древнем Риме. — М., 1976. 
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