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«Римський фрагмент» Лікофронової «Александри»  
у світлі етрускології

найбільш провокаційною частиною поеми Лікофрона «Александра» є 
так званий «римський фрагмент» (Lycophr., Alex., 1226–1280). Саме 
навколо його автентичності точаться дискусії, адже тут згадується 

такий собі родич Кассандри-Александри (натяк на троянця Енея, пращура 
Ромула), який разом із своїми підлеглими у майбутньому захопить владу над 
землею і морем (1229–1230) [1, c. 406; пор.: 2, с. 103; 3, p. 95; 4, с. 437–438].

Немає можливості у короткому повідомленні навести повну історіографію цього 
питання. Проте є можливим дослідити з точки зору етрускології лише один уривок Лікоф-
рона, який, на наш погляд, цілком доводить, що «римський фрагмент» є автентичним 
текстом.

Нижче рядка про римську велич ідуть рядки 1232–1233, де зазначається, 
що згаданий родич Кассандри залишить нащадків, «diploàj skÚmnouj lšontaj» 
(пару дитинчат левів). Уже ця цитата перевертає наші уявлення про римсь-
кі легенди, де говориться, що Ромул і Рем були вигодованцями вовчиці (Liv., 
I, 4, 6; Dion. Hal., Ant. Rom., I, 79, 6; Verg., Aen., VIII, 630; Strab., V, 3, 2, 
C. 229; Iust. XXXVIII, 6, 7; XLIII, 2, 5–6; Plut., Rom., II, IV). Існує відома 
скульптура «Капітолійська вовчиця», що довгий час визнавалася витвором 
етруських майстрів кінця VI — початку V ст. до н. е. [5, c. 226–228; 6, c. 121–
122], а нині вважається виконаною у середні віки [7, n. 577; 8, p. 1–2; 
9, p. 281]. Однак про неї як про реальну згадують римські автори I ст. до 
н. е. — III ст. н. е. (Cic., Cat., III, 19; De div. I, 19; II, 47; Liv., X, 23, 12; 
Plin., N. H., XV, 77; Dio Cass., XXXVII, 9, 1).

Природно, близнюків треба було би назвати вовченятами. Натомість 
Лікофрон називає вовками етруських героїв Тархона і Тірсена (Lycophr., 
Alex., 1243–1244). При цьому варто згадати серію етруських зображень 
левиці (чи пантери), що годує груддю одного чи двох хлопчиків (стела 
з Болоньї (Фельзіни) 400 р. до н. е., циста з Пренесте цього ж періоду, 
бронзове люстро з Вольсіній третьої чверті IV ст. до н. е.) [10, p. 95]. Г. Фор-
сайт, що згадує про ці зображення, пов’язує їх із контамінацією етруської 
назви Риму «Ruma» і латинським словом «ruma» (сосок; також rumis) та 
богинею грудних малюків і звірят Rumina (див. також: етруське «rumac» 
(римський) (CIE, № 5275 = TLE, № 300 = ThLE, p. 306); Fest., 326 L Ro-
mulum; Plut., Rom., IV; Paul., 333 L Ruminalis; пор.: [11, c. 13]). Складаєть-
ся враження, що спочатку з’явилися етруські перекази про «левенят», які 
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стали відомими грекам, а римляни їх перетворили на легенди зі своїми 
тотемними тваринами — вовками.

Водночас можна говорити про «грецькій слід» у етруському варіанті сказання про 
Ромула і Рема. З одного боку, це посилання пізніх авторів на своїх попередників, очевид-
но, грецьких уродженців Італії. Наприклад, такого собі Проматіона, автора «Історії Італії», 
на якого посилається Плутарх, коли пише про царя Альби Лонги Тархетія (ім’я схоже 
з етруськими Tarcies, Tarcunus (NRIE, № 759); Tarcunies (CIE, № 5275 = TLE, № 300); 
ThLE, p. 331), який був пов’язаний із етруськими віщунами і від рабині якого і фалоса 
з царського вогнища народилися близнюки, яких годувала вовчиця (FGrH, № 817, Fr. 1 
(Promathion) = Plut. Rom. II).

З іншого боку, Г. Форсайт пише, що драму принесли до Риму етруські 
актори (Liv., VII, 2, 1–7), але сам театр є продуктом грецької міфології, де 
були перекази про божественних близнюків (поширені у Римі вже з V ст. 
до н. е. міфи про Діоскурів та ін.) та запозичені міфи про чудесне спасіння 
тваринами народних лідерів Саргона, Мойсея, Кіра тощо [10, p. 95]. Дода-
мо, що Лівій писав про фесценнінські вірші етрусків, які пов’язували не 
лише з етруським містом Fescennina, а й зі словом «fascinum», яким по-
значали як чародійство (Paul., 76, 78 L), так і фалічний амулет на святі 
родючості [12, c. 417]. Тут простежуються певні паралелі з повідомленням 
Проматіона.

Продовжуючи, варто зазначити, що грецькі драматурги використовува-
ли вираз, що його потім вжив Лікофрон, про «skÚmnouj lšontaj» (дитинчат 
левів) по відношенню до людських героїв (Aesch., fr. 452, TGF. 3. Radt.; 
Eurip., Supp., 1223; Aristoph., Ran., 1431–1432). Можливо, перекази, що 
їх використовували грецькі автори, були відомі етрускам за посередництва 
зображень на грецькій кераміці та інших виробах, що активно ввозилися 
до Етрурії. Під час розкопок першої грецької колонії на Заході (о. Іск’я) 
було знайдено печатку-скарабея із зображенням лева і птаха групи майстрів 
«Лірник» другої половини VIII ст. до н. е., що має кілікійське походження 
[13, p. 100, fig. 17]. Поряд було знайдено посудину імпасто з Південної 
Етрурії.

Необхідно зазначити ще й таку обставину. У схоліях до «Епод» Горація 
вказано, що на межі Форуму і Коміцію, позаду Ростр, існувала могила Ро-
мула (яку також вважали похованням або Фаустула, або Госта Гостілія (Fest., 
184 L), біля якої стояло дві статуї левів (Porph., Hor., Epod., XVI, 13). Діонісій 
Галікарнаський, описуючи це ж місце, говорить про одного кам’яного лева 
(Dion. Hal., Ant. Rom., I, 87, 2). Пізніше тут було відкрито споруду, що от-
римала назву «Чорний камінь». Серед приношень біля нього знайдено уламок 
посудини з головою лева [14, c. 89].
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«Лев’яча» символіка використовувалася у декорі збудованого за правлін-
ня Сервія Туллія храму Фортуни і Матері Матути, в Етрурії фігурами левів 
прикрашалися гробниці Пантер, Червоних левів, Квітки лотоса з міста 
Тарквіній, що відносяться до періоду між кінцем VII ст. до н. е. та серединою 
VI ст. до н. е. [15, c. 316]. Гробниці Тарквіній узагалі багаті на фрески з ле-
вами: гробниця Левиць 520 р. до н. е. підтверджує свою назву зображенням 
двох левиць; гробниця Жонглерів 510 р. до н. е. на центральній стіні має 
два леви; гробниця Покарань (Вакхантів) 490 р. до н. е. — битва лева і оле-
ня [16]. Широко відома золота фібула VII ст. до н. е. з гробниці Реголіні-Га-
лассі (Цере) з рельєфним зображенням п’яти левів [17, c. 53; 18, p. 66]. 
Знаменита Химера з Ареццо IV ст. до н. е. — це теж, по-перше, лев, а також 
змія і коза.

У вигляді силуету лева була виготовлена і тессера зі слонової кістки 
з етруським написом першої половини VI ст. до н. е. з Риму: «araz silqetenas 
spurianas» (SE, 1979, № 47, p. 319).

Але яким чином ці сказання стали відомими Лікофрону? На нашу думку, 
це відбулося 273 р. до н. е., коли римляни встановили дипломатичні відно-
сини з Єгиптом Птолемея II Філадельфа (Eutrop., II, 15; Liv. Per., XIV; Val. 
Max., IV, 3, 9; Dion. Hal., Ant. Rom., XX, 14; Dio Cass., X, fr. 41, vol. I, 
p. 139 Bs = Zonar., VIII, 6; Iust., XVIII, 2, 9). Лікофрон, як відомо, був алек-
сандрійським поетом, наближеним до царя.

Розглянемо персональний склад римського посольства. Консуляр Квінт 
Фабій Максим Гургіт, у майбутньому консул 265 р. до н. е., що загинув під 
етруськими Вольсініями (Dio Cass., X, fr. 7 Bs = Zonar., VIII, 7; Flor., I, 16) 
та його родич Нумерій Фабій Піктор, чиє ім’я говорить, що одним із його 
нащадків був перший римський історик Квінт Фабій Піктор, який написав 
історію Риму грецькою мовою. Для роду Фабіїв війна з етрусками була сімей-
ною справою (Liv., II, 49, 4; Dion. Hal., Ant. Rom., IX, 15; Flor., I, 6, 2). 
Представники цього роду володіли етруською мовою (Liv., IX, 36, 3–6; Fron-
tin., Stratagem., I, 2). Лівій пише, що римляни навчалися в етрусків так, як 
у його час вони навчалися у греків. Тоді навчання складалося з отримання 
знань з філософії, риторики та літератури. Не виключено, що вказаним па-
триціям були відомі етруські перекази про початки Риму. Тим більше, що 
етруски приймали в цьому дієву участь.

Третій посол до Єгипту, плебей етруського походження Квінт Огульній, 
був відомий тим, що ще до посольства, 296 р. до н. е., на посаді курульного 
едила, за рахунок конфіскованих від лихварів коштів, спорудив біля 
Румінальської смокви зображення Ромула і Рема у вигляді дитинчат, що 
смоктали вовчицю (Liv., X, 23, 12).

А. Л. Янко. «Римський фрагмент» Лікофронової «Александри»
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Отже, етруські перекази про «левенят» і римські сказання про близнюків, 
які смокчуть вовчицю, цілком природно, у поєднанні з ейфорією послів 
з приводу перемог над Пірром і завоюванням Великої Греції, могли сприяти 
утвердженню думки греків про римську міць.
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