














 

уривка Феста, якщо не фантазувати з відновленням тексту, можна 

зрозуміти лише, що Целій Вібенна якось був пов’язаний з Тарквінієм з 

Риму (Fest., s. V. Tuscus vicus). За цим варіантом традиції, вони були 

союзниками, а не ворогами. 

У тому, що брати Вібенна були персонажами етруських легенд 

переконує їх зображення на бронзовому люстрі разом з героями етруських 

міфів Каку, Артіле та богом Селвою (Сільваном) [7, р. 65]. Напис з Вей на 

уламку вази VI століття до н.е. лише стверджує, що людина на ймення Avile 

Vipiennas існувала у дійсності, але не більше того [4, с. 48]. Отже, в 

етруських переказах, як і в грецьких міфах, мова теж ішла про спробу 

відновлення Целієм Вібенною своїх прав на престол у Вульчі за допомогою 

союзників у війні проти свого брата Авла. 

Написи з гробниці Франсуа свідчать, що проти Вульчі виступили 

Вольсінії, Рим та Сована [5, р. 81; 12, Sp. 789]. Фреска ж розповідає про 

останній епізод цієї драми: як і в грецьких трагедіях, коаліція була розбита, 

а обидва брати загинули у двобої. Про це немовби свідчить картина з 

зображенням обопільного вбивства Етеокла й Полініка [34, с. 133]. 

Про смерть Целія у Римі може свідчити те, що його ім’ям було названо 

пагорб, що до цього називався Дубовим (Tae., Ann., IV, 65). Подібні легенди 

збереглися й про його брата Авла. У творі Арнобія (Arnob., VI, 7) 

розповідається, що пагорб Капітолій отримав свою назву від могили такого 

собі Олія з Вульчі. Д. Брікель ототожнює цього Olus з Aulus Vibenna, прихід 

якого до Риму він відносить до часів Тарквінія Пріска [28, р. 98]. 

Можливо, якісь певні свідчення про легендарні події у Вульчі були 

відомі Полібію (II століття до н.е.), але до нас дійшов лише один рядок: 

«Ὄλκιον, πόλις Τυρρηνίας» (Polyb., VI, 11, 2), вміщений після розповіді про 

Тарквінія Пріска. «Олкій, місто Тірренії» — це Вульчі. Не слід також 

забувати, що частина Целієва пагорба називалася Caeliolus (Caeliolum) 

(Varro De ling.,Lat., V, 47), тобто містила компонент Olus. 

Як уже зазначалося, етруське слово macstrna (трапляється у написах ще 

у формі macstrev) вдало ототожнюють з латинським терміном magister 

«начальник» [11, с. 95; 35, с. 377]. Останнє дійсно використовувалося в 

словосполученнях magister populi «диктатор», magister equitum «начальник 

кінноти», але відоме також magister sacrorum «верховний жрець» та у 

багатьох інших значеннях [36, с. 611]. 

Аж ось у сакральних написах періоду республіки термін magister 

(часто скорочено mag) використовується як найменування посади голови 

релігійної колегії (ILLRP № 33, 34, 57, 59, 96-99, 128, 146, 152 та ін.). До 

речі, іноді у латинських написах трапляється майже етруське написання 

цього терміна: macistr[a]tos (CIL, І, № 25=АЕ, 1978, № 11). Чи не могло 

слово macstrna (macstrev) в етруських написах мати значення «голова 

релігійної колегії», адже етруски вважалися найрелігійнішим серед 

античних народів (Liv., V, 1, 6; Diod. Sic., V, 40, 2; Arnob., VII, 26)? 
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Дійсно, А. Г. Бекштрем наводить пізній (після IIІ століття до н.е.) 

напис з Тусканії, де поряд стоять eprθnevc macstrevc ... tamera [37, с. 44]. 

Останнє слово етимологічно пов’язують з грецьким ὁ τᾰμίᾱς «жрець, 

служник культу», а комбінаторним методом визначають як титул 

піклувальника колегії [35, с. 379; 38, с. 120]. В іншому написі (СІЕ, № 

2459) маємо: mastr... suplu lau...ar..., що можна розуміти як епітафію на 

могилі магістра колегії флейтистів, бо з глоси (Varro De ling., Lat, VII, 35) 

відомо, що subulo етруською мовою «флейтист». 

У Римі створення колегії флейтистів відносили до часів царя Нуми 

(Plut.,Numa., XVII). До того ж lau... відновлюють як lаuθnі «раб, 

відпущеник» [37, с. 83]. Це кореспондує зі свідченням Лівія про 

акторів-рабів, що брали участь в етруських священних іграх (Liv., V, 1, 4  

-5). Як зазначав Лівій, етруські міми, що звалися гістріонами (слово 

походить від етруського ister) танцювали під акомпанемент флейти (Liv., 

VII, 2, 4). Якщо навіть в акомпаніаторів була своя колегія, то гістріони 

повинні були об’єднуватися у колегію й поготів. Згадувані вже Салії теж 

були жрецькою колегією. Тож підпис macstrna на картині з Вульчі може 

означати не власне ім’я, а як вже давно припускалося – назву посади, але 

не вищого магістрату, а незначного посадовця, що керував поховальними 

іграми. 

На згадуваному малюнку з Корнето смертельною грою керує Phersu, 

від цього імені походить латинське persona «маска», бо він і дійсно 

зображений у масці [12, Sp. 789]. Також його ім’я пов’язують з іменем 

етруської богині підземного світу Phersephnei (Персефони) [31, с. 421]. 

Іноді навіть греки у гімнах називали цю богиню не Περσεφόνη, а 

Φερσεφόνη (Orphic. XXIX, 1), тобто від слів φέρω «нести» та φονή 

«вбивство» – «та, що приносить смерть». Підкреслимо, що φέρω ще має 

значення «керувати, управляти», отже Phersu, похідне від запозиченого 

етрусками на слух у греків, ще могло означати керівника поховальної 

театралізованої гри. На більш пізній фресці з Вульчі цього посадовця вже 

названо macstrna, тобто магістр колегії акторів-гладіаторів. Очевидно, у 

VI столітті до н.е. колегій ще не було, а в IV столітті до н.е. вони вже 

з’явилися. 

На картині з Вульчі «Мастарна» єдиний зображений з двома мечами: 

одним він перерізає пута «Целію Вібенні», а другий віддасть йому, щоб 

той зійшовся у двобої з «братом». Звільнення від пут можна трактувати в 

дусі елліністичної магії як вивільнення душі з темниці тіла [39]. 

Російська дослідниця Н.С. Широкова наводить декілька персонажів з 

індоєвропейської міфології (Варуна, Зевс, Одін, кельтський Огмій), яких 

умовно можна назвати «богами-лялькарями», що керують 

людьми-маріонетками за допомогою чарівних мотузок або ланцюгів [40, 

с. 253 – 258]. Очевидно, етруський Ферсу, який мотузками керував боєм 

людини з собакою, теж відноситься до подібних демонів війни та смерті. 

«Мастарна», що перерізає пута полоненому, не звільняє його, а 

засуджує на смерть. Характерно, що латинське fascis, в’язка різок із 

сокирою всередині, запозичена в етрусків (Sil. It., VIII, 483; Flor., I, 1, 
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