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Передмова.

Між просторими працями, якими займав ся

Кулїш під кінець свого жнтя, головне місце зай

мають його переклади чужомовних клясичних

творів на українську мову. Шекснір і Ґете, Бай

рон, Шіллвр і Гайне, се були головні автори, які

займали його. В його записній книжцї, з якої

виписку передає його дружина, панї Ганна Бар

вінок, читаємо: „1894 ледня 15 перечитав і по

правив пісню перву. Ледня 18 переиитав до кінця

другої піснї і дещо поправив. 1894 лютого 1 скін

чив увесь, прочитав і дещо поправив“. Мова тут

про переклад Байронової „Мандрівки Чайльд Га

рольда“. Значить, у початках 1894 р. переклад

був уже готовий: коли саме Куліш виконав його,

не знаємо. ^

Не місце тут говорити про Байрона і про

значінє його „Чайльд Гарольда" для тогочасної

аиґлїйської і загалом европейської публнкн. Для

нас важно, що спонукало Куліша взяти ся до пе

рекладу сеї поеми. З його передмови, написанні

великоруською, чи як він каже, „новоруською“

мовою, яка друкуєть ся далі, можна-б думати.

7що ним руководив виключно язиковий інтерес,

що перекладаючи Шекспіра та Байрона, він ба

жав докааатв гнучкість української мови при пе

редачі великих чужомовних письменників. Спе

ціально Байрон, - ідучи далї за тоюж передмо
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ною, був цікавий для нього тому, що мав вплив

на Пушкіна, який називав його рядом із Наполе

оиом „властителемъ нашихъ думъ“. Усе те можна-б

уважати мотивами досить Формальиимп, які не

можуть аапалити в серці перекладача тої горячої

симпатії до перекладаного автора, без якоі нія

кий переклад не вийде дійсно живий та гарний.

Віршована передмова до Василя Білозер

ського, яка. також друкувть ся далі, показує нам

одначе, що у Куліша була й ивша, глубша при

иина, яка тягла його до Баіірона. Байрон, бачите.

писав проти Анґлічан, провокував ідразнив іх

біґотерію та побожну гіиокріаію, критикував їх

політику й звичаї, чи то, як каже Куліш, „су

рово на свою` отчизиу иозирнув“, і тут бачить

у ньому паралвлю до себе самого: Байрон кри

тикував Анґлїю, тримав на її хиби так, „як ми

на всобнці і ледарства Вкраіни“. Не маємо при

чини сумнївати ся про иравдивість Кулішевого

признаки, та тим важнійшим видаѕть ся ван вив

снити, що дійсної 'паралелі тут нема нїякісінької

і що Куліш зовсїм без підстави прикладав свої

виступи против нового українського руху до

Байроновнх слідів. Велике, справді револю~

ційис аначінє Байронового жити і Байроновоі

поезії було власне _в тім, що в пору важкої ре

акції та аанепаду духа по аакіиченю наполєонів

ських війн він із нечуваиоюелемеитарною силою

виступав як речник свободи особи, як бунтар

проти всього усталеиого, усьвяченого, шаб.иьоно,

вого. Він кидає на вагу раз по разу свою репу

тацію, свое становище, свій домашній спокій, своє

здоровле. свій маєток і своє жита, вмирає ви

гнанцем і виклятим усею правовірною суспільні

стю, але рівночасио здобуває собі серця мілїонів

сучасних і по смерти вертає тріумФатором до рід

ного краю. Те, против чого він боров св, се ве

Аякісь моментальні помилки одиниць або хиби ха
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рактеру національного, __ се основні, віковічні

устої суспільного ладу, особливо того, який зло

зкив ся в Анґлїї. Не можна сказати, щоб Байро

нозі виступи були всюди справедливі, щоб його

боротьбі присьвічував якийсь ясний і високий

ідеал; навпаки, се була далеко більше боротьба

його необузданого темпераменту та великопанськоі

Фантазії, ніж виробленого сьвітогляду. І хоча се

зменшує його значіне*для потомних віків, то для

сучасних се мало найбільшу вагу, бо додавало

боротьбі горячого, персонального характеру, ви

плодило цілу генерацію незадоволених скептпків

і рівночасно ентузіястів, що відіграла дуже важну

ролю в розвою ідей і подій ХІХ віку.

І Натомісь в імя чого і як виступав Куліш

против України і против кого властиво на Укра

їнї виступав він? Його опозиція корінила ся не

в житю і не в основних хибах того житя, яких

він, скілько можемо зміркувати з його діятріб,

зовсїм не бачив і не розумів. Се була сердитість

ділетапта-історнка та історіозофа на инших істори

риків за таке чи инше розумінє певних історич

них Фактів (Козаччина, Гайдамаччини), сердитість

переважно основаиа на апріорних ідеях, шо бу

цім то ті инші історики-ворогп культури й куль

турностп та величають варварство та руінність.

Кулїшева критика а політичного і національного

боку була зовсїм безплодна і навіть швідлива

для нього самого, бо відібравши йому ідейну

опору в ріднім грунті і в рідній історії змушу

вала його, по його власному призианю, раз у раз

хитати ся між Сциллою і Харибдою, шукати со

юзів і протекцій там, де їх зовсїм не треба було

шукати.

Сеї великої помилки своєї старости не

окупив Кулїш і великою працею своїх перекладів

чужих вляспчинх творів на нашу мову. Російська

цензура, не днвлячн ся нї на які підходи з його

і
1,1
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боку, не пускала тих перекладів до друку, хоч

залюбки пускала його „Возсоединеніе“, „Царя

Наливая" і навіть українські вірші-памфлетн про

тив Українців, пускала тоді, коли українське

слово пригноблене і внключене від друкарського

ставка, не могло навіть підняти ся до протесту.

Тай надто сі переклади, основані на хибнім ро

зумівю української мови (Куліш в остатнїх роках

свого житя а ненависті: до козацтва, гайдамацтвс

та загалом мужицтва відцурав ся також живої

української людової мови і пробував сконструу

вати собі, спеціально для перекладів, якусь „ста~

роруську“, українську а нїби архаічнвм, а на

правду церковним та московськнм забарвленєм),

не можуть аадоволити нашого смаку. Навпаки на

певненю самого Куліша про гнучкість тої „ста

ромоввої" мови вона виходить у нього неповер

тлива, дубово-схолястична, наівна і власне мало

вдібна до вірного передана оріґіналу. Добрий показ

того, як трактував Куліш сю мову в своїх нере

кладах остатвьої доби, маємо на „Чайльд Га

рольді". „Гнучка і богата“ Кулїшева мова не лише

не вистарчила на те, щоб передати Байронову

поему римовавими строфами і відкидаючи рам

позбавила Байронів текст половини його краси; їй

занадто тїсно було і в Байроновім розмірі і ва

місь ІО-стопового вірша маємо тут скрізь трина

цатистоповий, на велику шкоду прецізіі та різко

сти байронівського вислову. Що до лексики не

говоримо нічого _ ми лишили її без зміни і ду

маємо, що тут Куліш довів свою теорію „старо

мовноїи мови до краю. Далї сею дорогою годі

вже було йти.

Шавуючи працю й імя Кулїша ми по денкім

ваганю друкувмо сей переклад, важкий не так

для сучасної нашої суспільности, якій огвисті

Байронові строФи, повні натяків на сучасні йому

справи, в значній части будуть незрозумілі, ан
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для історика літератури і спеціально для? того,

хто захоче відповідно оцішти перевладову працю

Куліша. Будь що будь, і в тій праці він дав нам

образ своєї енерґічної індивідуальностн, в тім може

найподібиїйший до Байрона, що де-б не був,

у якім перевдявї і в якій ролі ве виступав би, все

івоюди був самим собою і ве вмів бути иншим.

. \

Іван Франко.



До новомовньоі нашої Руси.

Отечество наше, отечество нравственное и ум

ственное, заключаетъ въ себтз многія племена,

и каждое изъ нихъ, вопреки вс'Ьмъ нредоноснышъ

тенденціямъ политиновъ, развивается согласно съ

его природою и съ тою несуществующею для

многихъ политиконъ силою, которая создала. и со

держитъ въ цЪлости великій Руссній Міръ, — со

держитъ въ Ц'Ьлости, можно сказать, посш'ЬиваясЬ

такъ называемымъ соединительнымъ м'Ь

ропріятіямъ, ведущимъ къ р а з Ъ в д и н е н і ю,

подобно поруганной исторйею политической и по

томъ церковной унйи Польской.

Принадлежа нъ древнЪйшему племени, усво

ившему себъ и названіе Руси, и ту втру (въ луч

шихъ, конечно, ея представителихъ), ноторая по

ложила предълъ завоеваніямъ натоличеснаго Ри

ма, люблю я, по самому происхожденію своему,

т'ь Формы Русскаго языка, воторыя образовались

въ уд'Ьльнощъ період'Ь отечественной исторіи, по

томъ прошли череаъ горло нопьттанія въ спорів

малорусской) народности съ польсною за свое

быть или не быть, и слившись наконецъ съ

великорусскими формами р‘Ьчи въ созидинйи об

щелитературнаго языка, сохранилн много особен

ностей, отзывающихся глубокою стариною. Эти

‚ь
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особенности столь своеобразны и въ стихосложе

иіи столь значительны, что заставили меня пред

почесть гибкость малорусской р'Ьчн тому же свой

ству р'Ьчи великорусской для возможно близкаго

нъ подлиннику етихотвориаго перевода величай

шаго изъ писателей нонаго времени, Шекспира,

котораго три драмы, принадлежащія къ тремъ

различнымъ сферамъ его драматургіи, и напеча—

таны мною во Львовъ, как'ь первый томъ уже

готовыхъ у меня къ печати томовъ. Нын'Ь я по

святилъ досугъ хуторской жизни для иодобнаго

же перевода другого велннаго поэта Англіи, Лорда

Байрона, возым'Ьвшаго неотразимое вліяніе на

Пушкинскій періодъ Русской Словесности.

Издавая, на первый рааъ, въ стихотворномъ

переводіэу знаменитую поэму СЫЮе НагоЩ'ѕ РН

зйтаае, я относился на ней, какъ и сл'Бдовало,

знакомя съ танимъ влйятельнымъ писателемъ сла

вянско-русскую публику, не читающую подлинника. ›

Поэтому я сохраннлъ въ перевод'Ь вс'Ь религіоз

ныя, полнтичеснйя и общественныя возвръшя,

свойственпыя Аиглнчаннну эпохи, отдаленной от'ь

насъ почти на цйлое столйтйс. Подобно Наполео

новнмъ бюллетен'ямъ, возмутительныя для русо—

каго ума и чувства слова Байрона вы'ражаютъ

съ одной стороны характеръ писавшаго, а оъ дру

гой — нашу стойкость нъ священныхъ преда

иіях'ь отечественной старины, не смотря даже на

то, что всличайшйй русскйй поэтъ, ставя крае

нор'Ьчиваго Бртанца рядомъ съ испытавшимъ

насъ Корсиканцемъ, назвать обоих'ь властнте

л ями нашнхъ думъ: А

И вслйдъ за ннмъ, какъ бури шумъ,

Другой отъ насъ умчался геній,

Другой властитель нашихъ думъ...

Изчезъ, оплаканный свободой, и т. д.

И власть надъ нашими душами, и самая сво

бода еъ того времени такъ сосредоточи'лись въ
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независимомъ отъ иноземного міра русскомъ душ,

что мы съ совЪстью спокойною дасмъ нъ руки

просв'Ьщевному по русски юношеству, въ шало—

россййскомъ перевод'Ь, твореніе литературнаго ге

ція, втотъ памятникъ былаго образа мыслей, бы

лыхъ симпатій н антвпатій, которымъ танъ или

иначе мы подчинялись. Приготовленпое всторіей

русскаго прошедшаго къ собцтіпмъ грядущишъ.

оно, это юношество, составляетъ надежный устой

протпвъ наб'Ьгающихъ на руссніе берега волнъ

и бурь со стороны націй, противодЪйствующихъ

русскому возар'ннйю. '

ІІ. Н'улиша.

(‘Р



А се до нашої старомовньої Руси.

Так я ппсав, маючи перед себе публиву

тогобочню, по тім боці полїтичньої границі на

шого рідного краю; та й не можна було там по

явити мого перекладу на оьвіт. Бувши-ж певний,

що така неможливість, яко протввна природї духа

людського, зникає, та ще й незабаром, силою все

оъвітнього проґреоа в полїтпцї встествозпання.

зіставляю везачеркнутим ее передне олівце ново

шовне при отаромовньому руському переспіві брв~

танської поеми.

Панька Куліш.



До Михайленна Василя Білозірця

подаючи йому переспіе Чалда Гаролда 'і Дон

Жушш.

Як ми спізнали ся, тодї нам гарні снились,

Величні сни й сьвнті про давню давнину;

Завзяті лицарі з недовірнами бились,

Вели сьвящснную, мовляв письман, війну;

Благословляли їх на брань отцї сьвятії,

І як самі вони бороли Сатану,

Так подвизатн ся за Православну Віру

Велїли Коэанам, товкти Ляха невіру.

пг

'Говвлн-ж вони, товвли, аж ноніль дотовклись

До Грамат Золотих і до Ножів Сьвячених, -

До бріхень на ввесь Оьвіт, що здавна завелись,

Та й доси веселнть недоумків учених,

Тим часом, як Козак під Москаля хилнвсь, ~

І забував піснї своїх Боянів темних, _

Тим часом як сини Науки тихій сьвіт

І нам завітував Любви Новий Завіт.
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Ш.

Наука і Любов, Любов і знов Наука

Широкі крила нам, ще підліткам, дали...

І як народна нам розумна стала мука.

На жертву спільню мн і серце й ум несли.

Про що й не думав дїд, натхнуло те унука,

І ми себе на казнь безумним обрекли.

Кааиили нас ва те, за що благословляти

Повинні-б і Царі, і Дукачі багаті.

ІУ.

І мн, недобитки недолюдків тупих,

Тихеньким голосом тепер уже витаєм

Молодїэк _ правнучат, преемників саоїх,

Що' пільги розуму від иих людському чаєм...

„Дивітесы ось іде до нас Двацятий вік, -

Двацятий, як Отця Небесного благаєм,

Щоб царював у нас так долі чоловік,

Як угорі що-вік, що-рік, що-день, щс-час

Він учить пранедно, любовно й грізио нас.

У.

„В імя великого Божествеиним умом,

Що людям указав Єдиного Благого,

Із полумя, котрим палає Оьвіт-Оодом,

Рятуйте розуму сокрорища людського,

Щоб иарід вас новий не соромив стидом,

Яким окрили ми вік умництва тупого,

Що на повурених лицем к землї вновав`

Таланти у цьвіту мороаом побивав". '

УІ. `

Як Вісїмнацятий казив ся вік всетечний,

Тодї почав рости один такий, що веїх



ХІУ

Братів о Господі, в любові безковечвій,

Вбачав і розумів серед земних утїх. ,

Недбалий вдав ся вів про де-що і безпечний,

Впадав бувало й сам у первородний гріх,

Да почасту зривав ва Сьвіт з гріха безодні,

І шаром каяття палив серця холодиі.

уп. '

І душу нам свою, вепевиую, сумиу, І

У співах виявив, котрій ие знаеш рівні”.

Оурово на свою Отчизиу позириув,

Як ми ва всобицї і ледарства Внраїни;

І що глибокою природою збагнув,

Те словом мудрости, привидиоюродивим,

Палючим і ніжним, у спадок завіщав

Таким, як Ґете мав, самобутним умам *)

УШ.

Нема в нас розуму глибокого такого

І слова віщого про наших правиучат:

ІІодаймо-ж наказ їм Учителя чужого,

Що довго буде ще Народи паставлять,

Як вберегти ся ім від духа підступиого,

Що звик Науною Лукавство прикривать,

Тим часом свій кукіль, що зветь ся еґоізмом,

Всївао, граючи у жмурки з Містицизмом.

Панька Олелькович Куліш.

*) Як високо цїпив Ґете Байропа, можна прочитати (піл

рубрикою Вугоп) у Гепне-ам-Рін. (Оііо Неппе-Ат-Вііуп)

у третім томі його Кпііигвеѕсііісые (іег Ыспегп 2еіі, Ѕ. 561.

І)аѕ ѕаіігіѕсііе Ероѕ Поп Іпап іѕі пасіі (іоеііхеѕ Аепѕѕепшк

жіаѕ тетіш-іггіівѕіе Вцсіі деѕ ХІХ дЬсііѕ.« П. К.

 



  

ПІСНЯ ПЕРВА.

___

І.

0 Муао! про тебе в Елладї воспівали,

Що тиІ не на землї, на небесах родилась.

Пристиджену між нас новими кобзарями,

Не сьмію звать тебе з ховма твого сьвятого.

Однак по над твоїм прославленим потоком

Блукав я і зітхав у давнїх пустках, Дельфах.

Там круг твого давно занедбаного храму

Пріч сонного ключа усе мовнить-нїмув.

Не важусь девятьох і я будити Оестер

Моїми етрунами, моїм немудрим співоМ.

ІІ.

Колись на острові, на славнім Альбіонї,

Жив молодик, що був байдужен на все добре,

А пробував собі у розпуску найгіршім,

Гуляв, гукав і драв дремливе вухо Ночи.

Ой леле! сорома не мав сей лобуряка,

Кохавсь у бенкетах, веселощах безбожних.

Про нього на землї було такого мало,

На що-б він повирав прихильним, добрим оком,

_' Опріч конкубінок та розпуснвх гультаів,

ІІідлиа високого нолїна і низького.

ІІІ.

Імя йому було Чайльд Гарольд, та звідкіль він

Був родом, ве моє про се казати дїло.

чнйлъд гигольц. Ё:
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Доволі з нас, що рід його був може й славен

І процвітав-сияв колись у ииші часи.

Но пляма і одна на віки нас плямув,

Хоч як би величавсь хто предками своїми.

НІ те, що з гробовищ геральдик вигрібае

І а темного кутка на сьвіт ясний виносить,

Нї вірші медові, анї барвиста проза

Не вхвалять дїл лнхих і не осьвятять кривда.

ІУ.

. Чайльд Гарольд вигрівавсь на сонечку в полуднї,

І забавляв ся, гравсь, як иньша всяка муха.

Не думав, не гадав, що день ще не скінчить ся,

Як подих вітровий його мізерним зробить.

Аж ось - далеко ще було і до третини,

А вже дознав біди, гіркої над всї біди:

Переситу дозиав у тім, чим веселив ся;

Всї забавки йому остили і обридли.

Тоді вже рідний край чужим йому вдавав ся:

Сумнїщим став йому, нїж келїя чернеча.

У.

Бо лябірінт гріха пробіг він дуже довгий.

Не поправляв того, в чім тяжко провинив ся.

До многих вовдихав, любив одну сердечно,

А та одна, гай-гай! була чужа дружина,

Щаслива, що втекла від його ц'ілування:

На чистоті її була-б гидка се пляма.

Бо він би занедбав її принаду скоро

а Задля других уті'х, иечистих солодощів.

Проциндрив би її поля, луги й дїброви,

А щастя у дому тихого не дознав би.

ЧІ.

На серце занепав у розпуску Чайльд Гарольд.

Жадан тїкать кудись од вакханальних друзів.

Бувало, що й сльоза понура наверталась,

Но в оцї з гордощів великих застигала.
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Блукав окроме він у задумі сумвсму,

І з краю рідного зовсім зійти наваживсь,

Щоб клімати жарві за морем оглядати:

З переситу жадав собі якогось лиха,

І щоб перемінить вудьги своєї сцену,

Готов був низойти між тїни в преісподню.

УП.

Чайльд Гарольд виїхав із батьківського дому.

ІІросторний був се дім, старі, поважні мури, -

Такі старі, що ось повалять ся, здавалось.

Та міцно еклеплені були товстезні стіни,

Вічисто роблене чернече будуваннз!
Оудило ся-ж йому на ледарство Азгодитись. -

Де логово було зробило суевірство,

Тепер співали там дівчата реготухи.

Чевцї подумала-б, що часи їх вернулпсь,

Коли сьвятих люднй перекази не нривдять.

УПІ.

Однак у безумі веселощів частенько

На Чайльдовім чолі зїнвлялись дивні думи, _

Немов би згадував смертельну ворожнету,

Або таємну страеть, чи зведену надію.

Ніхто-ж того не знав, ніхто не дбав і знати,

Що там в сумній душі на самім дні таїлось.

Не був бо він такий в природи проетодушний,

Щоб признаватп ся, шукати серцю пільги.

Ні ради дружньої, нї то уболівання

Не здобував, яке-б його не жерло горе.

ІХ.

Ніхто-ж і не любив його, дарма що в залі

І в будуарі він збірав людий гулящих.

Та й добре знав, що се бенкетники лестиві,

За ланомим столом без серця парааіти.

Так! не любив його ніхто -- й самі коханки:

Про помпу бо та власть жіноцтво тілько дбав.
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Де помпа и торда власть зіходять ся до купи,

Там і Ерот живе між ними легкокрилий.

Дівки до сявва метеликамв лииуть;

Мамон радіє там, де Серафим би плакав.

Х.

Була у Гарольда і мати; не забув він

Про неї, та втікав із нею не прощавшись.

Була в його й сестра кохана, та не бачив

Іі, поки в тяжку мандрівку не пустив ся.

Коли-ж і друзів мав, нї з ким не попрощав ся.

Та не подумайте, що серце мав зелїане.

О ви, хто знаєте, що єсть воно любити

Достойних двох чи трьох! ви знаєте, як тяжко

Прощанне серце рве, котре-б вони бажали

Любовно від його занепаду зцілити.

ХІ.

І дім свій і курінь, свої наслідні землї,

Сьмішливих дам своїх і чари їх принадні,

Ті очи голубі, ті кудрі й снїжні руки,

Що може-б ізвели в ума й анахорета,

Той насит молодий, йому так довго любий,

І повні пугарі вина предорогого,

І все, що надить нас роскошами до себе,

Байдужно кинув він, та й не зітхнув нї разу _

Щоб морем иростувать до берегів поганських

І за екваториу заїхати лінію.

ХІІ.

Сповнились паруси, подув тихенький вітер,

Немов радів, що ніс його далеко з краю,

Ів рідного; і се вже білі скелї никли

З перед очий його, і хутко зникли в піні.

І може вже тодї він каявсь про блуканнє,

Та думку заховав свою в мовчущих грудях,

І не промовила уста його нї слова,

Тим часом як кругом всі стали сївши плакать,
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Пускаючи свої стогнання за вітрами,

Байдужними до їх печалей легкодухих.

ХІІІ.

Як стало-ж сонечко сїдати в синє море,

Узявсь до арфи він: любив дзвонити в струни,

І як нїхто не чув його з людий сторонніх,

Він з арФн визивав мельодію навчену.

І се озвалп ся, аарокотали струни,

І стиха заспівав прощальне „Надобравіч“.

Тим часом корабель летїв на білих крилах,

І рідні береги з очнй його зникали...

Він грав і промовляв до бурних елементів,

До вітру та до хвиль свою останню пісню.

1.

Прощай, мій краю, берегу рідний!

Вже ти зникаєш над синїм_,морем.

Вітри нічніі, ревучі хвилї

Співають разом із моїм горем.

Он сонце в морі тоне-сїдає...

Марко за сонцем поженемо' ся...

Прощай, ясиеньке! прощай, мій краю!

Чим же ми в пітьмі звеселимо ся?

2.

Не довго темну путь нам верстати:

Встане червоне знов, нїби з раю.

І небо й землю будем внтати,

Та не тебе вже, рідний мій краю!

Древний будинок мій занедбають;

Зали мовчаннє смертне окриє;

Стежки й доріжки позаростають,

Тілько в воротах пес лиш завие.

З.

„Чого ти плачеш, любий мій хлоню,

Серед такої піснї гучної?
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Чи ти не знаєш вітру на морі,

Чи ти зликав ся хвилі морської?

Ходи до мене, малий мій пажу!

Годі журитись! годї зітхати!

Не бій ся моря, бо корабель наш _

Сокіл ясненькнй, орел крилатнй“.

4.

„Я не лякаюсь вітру нї моря,

Нехай ревуче реве-бушує,

Ти-ж не дивуй ся, пане Гарольде,

Що серце в мене сумом сумув.

Бо я покинув неньку рідненьку,

Дома покинув батька старого.

В світі не маю вже більш нікого,

Пріч тебе тілько, пане, та Бога.

5.

„Батько молив ся ва мене ревне,

Та й не заплаче, не засумув;

Мати-ж старенька _ знаю се певне -

З туги-печалі заиедугує“...

„Годі-ж бо, годі, любий мій хлоню!

Сльози вкрашають чисте обличчє;

0, коли-б яумав совість спокійну,

Я так би плакав, може ще й більшеі"

6.

„Вірний мій елуго, ти-ж чого еумен,

Ти чого зблїднув і зажурив ся ?

` Чи про корсара тяжко став думен,

Що так поникнув, так похилив ся ?“

„Нї, любий пане! я, слава Богу,

Бачив пригоди, то й не бою ся.

Тілько покинув жінку небогу,

Того блїднпй став, того журю ся.



  

7.

„Хлопчик дитина при панськім дворі

В затишку-холї, та як їй скаже:

„Мамоі чи тато не втоне в морі?“

Що бідолашна мати відкаже?“

„Годі вже, годі, вірний мій слуго!

Шкода, що кинув жінку небогу...

Яж, що не маю дружини й друга,

Жартом хиба я рушив в дорогу.

8.

„Віри не йму я тузї в коханки.

Туга, зітхання _ хитра омана,

Жарти вечірні, потайні ранки

Висушать сльози, що проливала.

Про втїхи давні я не сумую;

Про смерть на морі мені байдуже:

Тілько про те я в світї горюю,

Що сумувати вї по кім, друже“.

9.

„Сам я, один я в божому сьвітї;

В мене домівка - безкрае море:

По кім би став я сльози ронити,

Як мое всім їм байдужне горе?

Пес хиба тілько скочпть із рана,

Да й той покине, хто нагодує,

Ласку забуде давнього пана,

А як вернувсь би, ще й пошматує“.

10.

Ти, корабелю, орле крилатий!

Сьвіт я з тобою ввесь облітаю.

Мчи мене всюди, друже і брате,

Та не до мого рідного краю.

Віват вам, віват, хвилі ревучі!

А як з очий вас колись втеряю:

а
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Віват, иустині, гори та кручі!

Прощай на віки, рідний мій краю!

ХІУ.

Все далі корабель летить, все далї. Зникла

Земля, і вітер був буйний у тім Біскайськім

Затонї, де живуть без сну. Чотири днї вже

Промучились, аж ось на пятий - „беріг, берігі'

І звеселились всі, і їх витає Цінтра

Своїми горами і Тато золотую

Несе дань казкову на лоно Оксана.

Приекочили до них матроси Люзіяни,

І направляли путь між берегів роскішних,

Де поратись, однак, поспільетва мало вийшло.

ХУ.

Як весело, Христе, як любо озвратн,

Що небеса дали про сю чудовну землю!

Які на деревах плоди пахущі всюди!

Які скрізь по горбах прегарні перспективи!

Та чоловік те все псує своїм нечестєм.

Коли-ж Господь бича свого страшного здійме

На тих, що праведний закон переступають?

Коли напасннка скарае тричі разом,

Направить огняні свої на нього стріли,

І Ґальську сарану з землї сїєї зчистить?

ХУ'І.

Які той Лїсеабон краси найперший ставить!

Він визираєть ся в ту благородну річку,

Що марно золотим піском поети вслали.

Тепер же тисяча її скородить суден

Потужно боевих: бо Альбіон союзник

Дав Лузітанїі підмогу против Ґалла, -

Народу темному і гордому в темнотї,

Що ниже і г'ризе ту мечоносну руку,

Котора піднялась його обороняти.

  

и
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ХУІІ.

Хто-ж війде в город сей, що еьяючи здалека

Здаеть ся не земним, небеснопишним градом, _

Блукатиме сумний проміж сьшіття і гною,

Байдужного своїм, противного чужому.

Від хат і до палат, усюди гид, калюжі;

Хто в городі живе, всі в багннщах загрузли.

Ні дукачі пани, нї вбога челядь міська

Не знають чистоти в одежі, ні в сорочці.

Хоч би прийшла на них єгипетська зараза,

Не будуть бавитись, одежі чепурити.

ХЧІІІ.

Мізерні ви раби! як вам було й родитись

Серед роскішиих сцен величньоі природи?

Як се вона таких ущедрнла дивами?

Глянь! Цінтра _ се-ж едем блискучий! І долини

І гори, все кругом предивно велеліпне.

Ах! де-ж рука й перо, де пензель той чудовний,

Щоб змалював про нас хоч половину чарів,

Котрі тут веселять і слїплять людське око?

Нерівнн ім і ті, котрі поет малює,

Що первий відчинив нам ел'ізейські двері.

ХІХ.

Скелясту висоту, глянь! манастнрь вінчає;

Між сивнх коркордрів стежки крутії вють ся.

Нагірнії мохи під зноем неба смагнуть;

В байрачищах кущі по сонечку сумують;

Гладесенька лазурь глибоке море крие;

'Оранжі золотять зелено-сьніже листа;

Потоки-бурчаки летять з гори в долину; '

В горі виногради, в низу вітласті иви:

Все вкупі, змішане у велеліпну сцену,

Цьвіте, горить, кипить барвистою красою.

. ХХ.

І тихо йдеш _собі по звивистоі стежцї,

І зупинивши ся частенько ознрнеш ся,

'
\
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Щоб з вищих скель нові дива загледїть оком;

І дійдеш до скитка Скорбящої Марії.

Там иоеннки ченці релїквіі покажуть,

І нісенітницю розкажуть чужоземцю:

Оттут покараио злочинців нечестивих,

А ось, дивіте ся! у цій глибокій ямі

Сьвятий Гоноріус заслужував предовго

Собі на небі рай, зробивши землю пеклом.

ХХІ.

І там і сям, як ви на скелі дерете ся,

Вбачаете хрести-нетеси при дорозі.

Не думайте, що се який побожний принос:

Се бренні памятки лихого душогубства.

Бо де проллеть ся кров кричущого бідахи,

Поставить хтось хреста із валежі-соснинн.

Багацько-ж бо її росте кругом по горах

Про сей крівавий край, про землю беззаконну,

Де кари не знайти на харцизяк безбожних,

Де право писане про людську жизнь не дбає.

ХХІІ.

По згірнх сходистих, або в низьких долинах

Вбачаєм замочки, де королі ,ддихали.

Тепер пустковії квітки там тілько дишуть;

Однак руїни ще пишають ся красою.

Он баштп сьвітять ся „Княжецького Чертога“.

Там, Ватку, ти свій рай зробив, - ти, найбагатший

З багатих Ані'лїчан, та ба! не зміркувавщи,

Що де багатирня найбільші гроші садить,

Звідтіль спокій біжить, звідтіль втікає радість :4

Сласних бо приманок цураєть сн коханнє.

ХХІІІ.

Тут жив ти, тут мечтав про пляни солодощів

Під тим чолом гори, на віки уродливим.

Тепер же, як і все, що люди проклинають,

Чудовий замок твій пустує, як і сам ти.

Ґ



„_11_

Тут буряни густі насилу дозволяють

Пройти до зал німнх, роззявлених порталів.

Новий урок про тих, хто думає, як марні

Всі блага на землї, всі забавки земнії!

Від них зістанеть ся сама руіна тілько,

Як Время їх своїм потспом переверие.

ХХІІІ.

Се та палата, де народні засідалп

Вожді. Оцнк вона гидка нам, Анїлїчанам!

Сидить в вій чортеня, в корені блазня-дурнв,

І насьміхаєть ся із нас що-дня, що ночи.

Перїаментна на нім одежа, а при боці

Печать висить і лист зчорпїлого паперу.

На чорнім тім листі гербовані сіяють

Преславні імена у підписах лицарських.

І вказує на них те бісеня рукою,

І що е духу в нім, регочеть ся, радіє.

ХХЧ.

Се злюще чортеня Конвенцією зветь ся;

Воно й глумило ся з Бритап у Маріавлї,

Воно в них одняло ввесь розум (коли й був він)

І обернуло в плач дурну народню втіху.

Тут Безум розтоптав побідніі трофеї,

Політика взяла те, що Війна втеряла.` . І

Бо про таких вождів, як наші, марно лаври

Ростуть! У нас біда тому, хто побіждае,

А не тому, хто впав побитий в прах, на полі:

Бо нас осьміяно у нашому тріумФі.

` ххш.

І як воєнний той синод зібравсь у Цінтрі,

Імя ії страшним у нас Британ зробилось.

Як нагадав хто, міністри наші никнуть

Від стиду й сорома та зчервоніть не вміють.

Що скажете про нас, потомки ваші любі?

Чи то-ж бо вам не сьміх, народи чужоземні,

Ёк
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Що ворог в нас одняв велику нашу славу,

Той ворог, що його побили ми на полї?

Тепер він гору взяв, і пам Зневага тиче

І буде тикатп у вічі вічно пальцем.

ХХУІІ.

Так думав Чайльд, один простуючи за гори.

ІІринадні скрізь види, та швидко захотїлось

Втїкати геть від них. Непоеїдущий вдав ся,

Мов ластівка хибка у просторах небесних.

Тим часом він учивсь і_моралїзувати;

Бо часто міркував про власну вередливість.

Тодї шептав йому таємний серця голос,

Що молоді лїта проциндрнв на безумство,

І, як таке йому приходило на думку,

Туманила сльоза йому сумливі очи.

« ХХУІІІ.

Коня! коня! На вік він кидає ею сцену,

Де дух його пізнав у тихій жизнї пільгу.

Він знов юртуєть ся, та більше не жадає,

Як перш бувало з ннм, нї жеищнни, ні кубка.

Летить, летить кудись, і сам того не знає,

Де зупинити ся в мандрівцї, відпочити.

І много сцен іще його побачать очи,

Покіль утомить ся та вдовольнить охоту,

Або душевную турботу заспокоїть,

Або у Досьвіду премудрости здобуде.

ХХІХ.

Та ще зупинить ся на час якийсь у Марті. '

Недавно там жила безщасна Королиця.

І Церква й Двір царський чергою виступали:

То месса, то пнри - одно після другого.

Попи й прибічники царські - предивна помісь!

Но Вавилонськая Блудииця тут зробила

Таку химерную в перепиху палату,

Що всї забули кров, котру вона точила,



І преклонили ся перед тим велеліпством,

Котриш Тиранїя так любить окрашатись.

ХХХ.

Через долини, що цвитуть плодами пншно,

Через чудовнії ховми (о, чом тут вольний

Народ не оселивсьі) _ радіє гледя око -

Чайльд Гарольд пробігав місця иринадні мкогі.

Важкі доматори вважають за дурннцю,

І дивно ім, як хто куточок свій покине,

Щоб утомляти ся, далеку путь веретавши.

О, що за воздух, жизнь на горах тих високих!

Шкода про се й кавать обдутим зі сну легким,

Не сподівають ся нехай по вік такого.

хххь

Ховми убожчі вже, що дальше, нижче сходять,

І вже там не такі роскішніі долини.

За ними рівнява пійшла до горизонта:

Далеко'в ширину, як оком сягонути,

Гішпакськая земля без краю розлягла ся.

Там чабани паеуть отари, що руио їх

Багате та мягке, купецтво добре знає.

Обороняй тепер своі, вівчарю, вівцї

Від харциэяк лихих, що навкруги обстали,

Або під ворога жорстокого хили ся.

ХХХП.

Де Люзітанія стрічавть ся з Сестрою,

Як думаете, що соиерниць розділяє?

Чи Таіо, що несе свої потужні води

Між двох земель, поки одна одну спіткае ?

Чи гори чорнії із гордими верхами 'Р

Чи величезний мур, такий як у Китаї?

Ні мур, ані ріка глибока і широка,

Ні скелі хмурнсті, ні/гори височенні .

Не встали тут, як ті величні Піренеі,

Що Шиана, мов стіна, від Ґалла відділяють..
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ХХХІІІ.

Ні, проміж них тече річиця срібноструйна,

І ледви назвою вприкмечено поток сей,

Хоч два суспільники, два королівства пруть ся

До берегів його, до лук його зелених.

Тут опираєть ся лінпво на ґирлиіу

Вівчарь, і дивить ся байдужно на ті хвилі,

Що стиха дзюркотять між ворогів запеклих,

Бо гордий тут мужик, як і найбільший дука,

І добре знав, що рабови Люзітаипю

Далеко до його, низенькому з низеньких.

ХХХПЇ.

За грянню двох земель понура Ґвадіяна

Ворочае свою сумну, потужну воду,

Прославлену давно в романсах трубадУРОьких.

По берегах її буяли лєїіони

Хоробрих Мавритан і рицарів блискучих.

Тут зупинила ся необорима сила;

Тут падали бойці, заковані в залізо.

Завивало поган і шолом христіянський

Тонулиплавлючи в кровавому потоці,

І хвиля їх несла, і несучи топила.

ХХХЧ.

О славна Шпанщино! ти земле романтичня!

Деж стяг Пелїґія, що против батька Кави

Зрадливого піднявсь, _ против того, що скликав

Нетяг і бурчаки почервонив у горах

Крівцею Ґоцькою ? Де ті стяги кріваві,

Що з вітром у боях, побідні, розмовляли

Над Шпанами і геть прогнали супостата?

Блищак червоний хрест і побілів півмісяць

Тим часом, як жінки Маврянки поза морем у

Всю Африку плачем і лементом сповняли.

ХХХІЇІ.

Чи не киплять же всі пісні твої народні

Хвалою славних діл?... Ах! от і вся награда _

, із;
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І

Героєви. Як в прах розсиплеть ся нагробок

І змовкне похвала в історії, - селяни

Сумують про його своїм невірним сумом.

О гордосте! покинь країну піднебесну,

Верни ся до свого надбання: подиви ся,

Як сильний у піснях утечище знаходить.

Нї книга, нї ґранїт не забезпечать слави:

Лестителї поснуть, історики покривдять.

ХХХЧП.

Прокиньте ся, сини гішпанські, о, прокиньтесь!

Ударте!... Чуете? вас рицарство скликає,

Те Божество, що ви у давні часи чтили.

Тепер уже воно не потрясає списом,

І не блищать пером червоним по під небом:

Тепер воно летить в диму картеч і ядер,

І громом кличе вас: „Прокиньте ся! устаньте!"

Скажітеж, чи сей глас не потужнїйший буде,

Нїж той, що вас колись військовими піснями

На славні береги Вандалські звав до бою!

хххуш.

Хиба не чуєте, земля під кіньми стогне?

Хиба-ж се не гуде-реке гаряча битва?

Хиба не бачите, кого стинає шабля?

Чи вам же та братів не рятувати рідних,

Поки вони стоять в бою, поки не впали

Перед тиранами й тиранськими рабами?

Під хмарами блищать огиї страшної Смерти:

Гора гримить горі, що тисячий не стало.

Смерть мчить ся на конї, на сїрчанім сіроко.

Ногою тупнув Марс, і нації почули.

ХХХІХ.

Де Велетень стоїть на горах, червонїють

На сонцї оддалїк його червоні патлн.

В руках в його горить огонь емертельний грому,

Очима палить все, на що з під хмар нї гляие,

дам-ь -,. .
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То дивить ся, то знов метае блискавиці,

А в нього у ногах Руїна помічав,

Які він подвиги звершив. Бо три народи

Потужні вдарять ся сьогодні раннім ранком.

І на іі олтарь нову кріваву жертву

Возложать, щоб його тим душу звеселити.

ХІ..

О Боже! що за вид ирегарний, у кого там

В тому бою нема приятеля ні брата!

Днвітесь, як блищчть шарфи ривалїзантів

Та всяке золоте і срібне гаптуваннзі

Як боєві хорти вискакують із псарнї,

І лапами скребуть, і скиглять про добичу!

Усі полюють тут, не всі тріумф паюють.

Найбільший пай Земля тріумфу пожирае;

Найменьший пай -- Різні безбожній доставть ся!

Бо з радощів вона своїх рядів не лічнть.

ХЬІ.

Три воікства зійшлись тут на кріваву жертву;

Три мови - молитви чудніі возсилають:

Три оснйні стяги під небом розвили ся.

Гасла-ж у них такі: Гішпанн, Ані'ли, Франкн.

Побіда! Троє іх: напасник, його жертва,

І той союзник, що за всіх про всіх воюе

І людську кров ілле, воюючи даремно, _

Прийшли нагодувать ворон своїм мясивом

І гноєм угноіть долину Теляварську,

Так ніби дома ім було умерти ніде.

ХЫІ.

Тут і згниють вони, амбітні дурні Слави.

Так, Слава криє дернь, що заросте над ними.

Який пустий софізм! Вони були знарядя,

Знарядя латані, що кидають тирани

Без ліку і числа, дерзаючи моститн

Серцями людськими дорогу - а до чого?
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До сну, до мрій одних. Чи деспоти-ж бо знають

Краіну, що під них охотою-б схилилась?

Чи в в них хоч ступінь землиці нечужої,

Опріч тієї, де розсиилють ся їх кости?

ХЬІІІ.

О Альбуеро, ти иреславне поле горя!

Як по тобі коня гнав путник острогами,

Хто знав тоді, що ти обернеш ся в арену,

Де будуть вороги кров лити з похвальбами?

Мир тим, що полягли! Нехайже їх тріумфи

Продов'жить хоч сльоза, що ляври їх скропила!

Поки поляжуть ще такі палкі вояки,

Імя твоє роззяв знай буде дивувати.

І марно заблищить в пяних піснях корчемних,

Котрими мужики на час тебе прославлять.

ХЬІУ.

Та буде вже й з нього про пестунів Белльони.

Нехай іграють ся в ігру людської жизни,

Диханнє продають за славу, що воскресить

х прах, хоч тисяча впаде іх, щоб окрити

Одно якесь імя великою хвалою.

Шкода в них однїмать їх діло благородне!

Вони, сї иаймити, воюють за Отчизну,

А жизнь іх може їй була-б тяжким безчестєм.

Погииулиб вони в якій домовій чварі,

Або собі якусь обрали сферу вишшу,

Тай обкрадали-б край, або його лупили.

ХІХ.

`Верстає Чайльд свою самітницьку дорогу

Туди, де гордая Севілля тріюмфуе.

, На волі ще вона, жаданная добича

Грабителя того. Та хутко вже й на неї

Побідиая нога безощадна наступить,

І чорні на його домах сліди зоставить.

чвйльд гввольд. 2

і „„ ,>„_ Щ, _
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Година незбутна! Шкода, шкода боротись

Із долею: ато-б ще й Троя й Тир стояли,

Ще Добродїтель би над сьвітом панувала,

А злодїй би й харциа ногинули, почезли.

ХІЛЇІ.

Та байдуже вона про те, що з нею буде.

й бенкети, піснї, веселощі на думці.

Ті рани, що задав Отечеству напасник,

Кріваві, не болять севільських патріотів,

Не бойова труба, любовна кобза дзвонить:

А за царя людьми безпутний Безум править.

О півночи гучить молодокий Розпуск;

Переступи страшні столицю оступили;

По вулицях Порок буяє й по майданах -

Тим часом баштові хитають ся вже мури.

ХЬУІІ.

Інако селянин. Ховаєть ся сердешний,

Тремтить його сім'я. боїть ся визирати,

Щоб не побачити побитий виноградник

Диханнєм огияним війни безощадноі.

Так само ввечері при тій зорі лагідній

Фанданїо не бряжчить веселим кастанєтом.

Ах, монархй! Коли-б ви вміли смакуватп

В тому, що псуєте, ви певноб занедбали

Війну з її трудові, поснулиб тулумбаси

З іх торохтом різким ~ і зналиб люди щастя!

ХЬІЇІІІ.

Які тепер пісні співає той погонець,

Що мулн з краю в край вюковані ганяє?

Чи про кохання, чи про божественні речі,

Котрими звик з давен дорогу солодити?

Нї, на своїм шляху „Уіга е! Неу!“ співає,

А пісню закінчить Годоя проклинаннєм,

Та кепа Королз, та шлюхи Королицї,

Що очи чорнії, принада молодецька,
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Звели іі з ума, перелюбства навчили,

А з любощів іі крівава Зрада вийшла.

ХЬІХ.

На. довгелезній тій та рівнявій долині,

Що скелі ,ддалека вінчають по під небом,

Де й досі ще стоять Маврянські баштп горді _

Потоптана земля широко збита кіньми,

І чорная трава там-сам під куренями

Говорить, що в гостях у-в Андрулузян ворог.

Ось табір був, а ось _ сторожовії чати.

Тут селянин гніздо драконове брав штурмом,

І вказує його з тріумфом заволоці,

І хвалить ся, що брав, теряв його та й знов брав.

І...

І хто-б вам ні зустрівсь, у кожного на шаті

Червоний бачиш знак, і ся прикмети скаже,

Від кого' утекти, кого витатн треба.

Біда тому, хтоб сьмів громаді показатисъ

Без признаку сього законопочитанни.

Бо острий в Шпана ніж, хистка рука у нього,

І гірко-б каявсь Ґалл, запеклий ворог шпанськпй,

Коли-б ті кинджали, закутані в одежу,

Чи шабельне жало вороже притупили,

Чи прояснилн дим густий гармат ревучих.

Ы.

Як ні повернеш ся в Морені тій високій

Та чорній, _ по скалах усюдн батареї;

І екілько оком тут загледиш скрізь по горах,

Гавбиці бомбові, закопані дороги,

Стерчущіі типи, рови водою повні,

Розставлені чати, що ніч і день чатують,

Про порох потреби покопані у скелях.

Кінь під соломою захований, в наряді,

Куль, ядер і картач готових піраміди,

Запалений Фітиль по всякий час димуе...
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ЬІІ.

Все каже ясно вам, що мусить совершитись.

Да той, хто деспоти складав з престола кивом,

Один момент іще пільгуе, поки здійме

ІІотужного жезла, малу дав ще пільгу.

Оце-ж і ринуть ся до бою леґіони,

Проламлють і пробють вони собі дорогу.

Тоді свого Бича признатн мусить Захід.

Ах, Шпани! Гірко вам квітатись буде з Ґаллом7

Як шуляком на вас він кинеть ся, і в землю

Незлічені синів гішпанських пійдуть купи.

ЬІІІ.

Чи вже-ж ім гинути? хоробрим, юним, гордим,

Щоб одного Вождя ииху задовольнити?

Чи вже й ступня нема між рабством і між смертю?

Між властю дерія і між упадком Шпанів?

Не вже-ж найвищий суд над усіма царствами

Так присудив, і більш не має трибунала?

Невже даремна вся одчаянна хоробрість?

І Рада мудрости, і Ревність патріота,

І Встера нова умілость, і завзят-гя

Молодости палке й залїзне серце Мужа?

ЬІУ.

Невже-ж бо для сього Гішпанка молодая

На иві вішає свою нїму їітару `

І обезполнвшись, одвагою вся дише,

Співає голосні пісні й жадає бою?

Вона, що перш бліда бувала від~кровини,

Від поклику сови трусила ся, тремтїла,

Тепер поглядує на острий спис без страху,

На шаблю огняну, і через труп ще теплий

Мінервою іде, переступає трупа

Безтрепетно, де й Марс за нею не посьмів би.

Ш. `

Ви, хто здивуете, почувши ії повість,

О! що-ж, колиб їі ви знали в тихе время,
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І слухали її розмову жартовливу,

І вважили, які у неї кудрі гарні,

Що перед ними вся жиповись поникає!

Який у неї стан і ґрація надженська, _

Навряд чи поняли-бу ви віри, що побачить

Ґорїонин сьміх їі потужна Сараїосса, _

Побачить, як вона 'мете ряди ворожі

І воінство веде на смерть, нобіду, славу.

ЫЇІ.

Коханок лїг її, _ не ллє воиа слїз марних,

Поліг і вожд її, _ страшне займав місце.

Біжять її бойці, _ вона їх зупиняє,

Побігли вороги, _ наздоганяє втеки.

Хто-б зміг вохану тінь так як вона спокоїть?

Хто-б за вождя свого помстив ся так преславно?

Хто-б із жінок підняв хоробрість безнадїйну,

Коли вже й воїни утратили надію?

Хто-б яростно так гнав і бив у втеках Ґалла,

Як женськая рука перед побитим муром?

ІЛЇІІ.

Однак в Гішпанїї жінки не з Амазонок;

Нї, родять ся вони про чаруваннє серця.

Хоч у страшні бої з її синами ходять,

Та се в них тілько злість ніжної голубицї,

Що руку ту клює, котра самця займає.

І в тихостн вони і в твердости далеко

У гору піднялись, над иньшими жінками,

Що славлять ся у нас нудною торохтою;

Душею вище іх стоять у благородстві,

А чарами такі-ж принадні чарівниці.

ЬУІІІ.

Амур свою печать притиснув стпха пальцем

На підборідді їй: яке-ж воно нїжненьке!

Із уст її пухкпх от-от готов злетіти

Крилатий поцілуй, да тілько що хоробрий



_22_

Дослужить ся його. Що за предиввий погляд?

Се дива красота, _ така, що й Феб ій щоки

Не зможе повялить. Ні, ще вони сьвіжіщі

Від того, що він їх голубить і милує.

О, не знайти у нас, проміж блідвх вродливнх,

Таких роскішних Форм, такої сили й ніги!

ЬІІЇ.

Ви, славні клімати, що славлять вас поети!

Гареми, раіі землі, де я тепер співаю

Про тих далеких вже від мене уродлпвих,

Що й цинік би не зміг іх серцем не признатк!

Рівняйте гурін, що і воздух тиховійний

Впускаете до них ви ледви, щоб не був він

Привідником любви, з Гішпанкамп, і знайте,

Що ми рай вашого Премудрого Пророка

Знаходимо оттут, _ знаходим тут небесних

'Тих чорнооких дів, як ангели предобрих.

ЬХ.

Парнасе! ти, що я тепер дивлюсь на тебе

Не в божевільности мечтательного ока,

Не в казкофабульній живописї поеми,

А так, як ти, в сиігах, злетів під рідне небо,

Пишаючись між гір своїм иеличем диким, _

Чи диво, що тебе силкую ся співати?

Найпизший із твоіх поклонників хотів бн

Збудити струнами своїми давні еха,

Дарма, що ні одна тепер вже Муза крильми

З твоїх вершин сьвятих не віє на поета.

ЬХІ.

Про тебе часто я мечтав-гадав, ІІарнасе.

Хто славного твого імя не знає, батьку,

Найкращоі в людий не знав той науки.

І се дивлюсь, уви! на тебе і стиджу ся,

Що мушу славити тебе тихеньким словом.

Згадавши про твоїх поклонників давнезних,
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Тремчу, і тілько що навколїшки упав би.

Ні зняти голосу, ні в гору воспарити

Не сьмію і снаги не маю, тілько мовчки

Радїю серцем, що тебе таки побачив -

ЬХІІ.

Щасливший у сьому над ті потужні барди,

Що доля дома їм сидіти повеліла.

Далеко від твоїх вершин окритих снігом

Як міг би я взирать без трепету на сцену,

Що обожали ті, котрі іі не знали?

Хоч не витае вже Феб у твоїй печері,

І ти, осадо Муз, їх цвинтарем зробилась,

А тихий дух якийсь все над сим місцем віє,

Зітхає у вітрах, німув у вертепі,

І стиха ховзає по мельодпчній хвилі.

ЬХІІІ.

Про тебе опісля. -- Бо й серед мого співу

Звериув я в бік, аби чолом тобі ударить.

Забув і про сини Гішпанські і про дочки,

Про долю їх, сьвяту душі вільнорожденній,

І привитав тебе не без сльозини може...

Тепер вертаю ся знов до моєї теми.

Прошу-ж тебе, зостав мені з твого сьвятого

Виталища який задаток, чи то спомин:

Дозволь мені зірвать листок безсмертний Дафни,

Щоб я не пробував хвальком на сьвіті марним.

ЬХІУ.

Та ві, не мала ти, поважногарна гбро,

Круг велитенськоі підошви хору краще

И тоді, як Грещина була ще молодою.

Ви-ж, ДельФи, і тоді, як ПнФія співала

В надлюдському жару свої пісні жерецькі,

Не бачили кружка дівчат любовотворних,

Над тих, що й поросли в огні тихої сквапн.

О, чом не дано їм таких дубрів затишних,
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Якими Греція і доси роскошув,

Хоч слава давних днїв іі давно минула!

ЬХУ.

Прекрасна, гордая Севілля, і не дармо

Пишаєть ся той край і силою й достатком, ,

І древним селищем! Та іїадикс, що підняв ся

На дальнім березї, солодшу має славу,

Хоч не таку сьвяту. О Роспуску! принадні ,

Мягкі пути твої. Хто здужає вхилитись

Від погляду твого, що молоду чарує

І палить в еерцї кров! Ти нас кругом обходиш,

Як гидра-Херувим: свій образ ти лестивий

До всякого смаку приладжузш-способиш.

ЬХУІ.

Як Время Пафос той знесло'і зруйнувало!

Будь нрокляте воно! - Цариця всьогоевітня,

Що всіх під себе гне, сама під нього гнулась.

Із Пафоса її Утїхн повтікалн,

Шукаючи собі такогож пробування.

Невірная нї`в чім Венера _ вірна морю,

У Кадикс осяйний втекла за ними морем.

Та' вже її там храм один не вдовольняє,

Ій тисячу храмів воздвиглп Кадищане,

Щоб віковічно в них ії жертви палалн.

ЬХУІІ.

Від ранку до ночи, від ночи та й до ранку,

Що аж стрівожена Аврора зчервонїе

Зирнувши на гучну та реготлпву купу, -

Пісні та вигадки, та голови в троянді,

Веселощі нові ідуть без перестанку.

Хто тут живе, нехай тверезу радість кине.

Нїщо не перерве танцїв та ликування,

Дарма що у ченців що-дня димуе ладан.

Коханнє й молитви єднають ся з собою,

Або чергою йдуть одно після другого.
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ЬХУІІІ.

Настав субітний день сьвятого відпочинку, -

Як чествують його сї добрі християни?

Дивітесь! ось воно, благословенне сьвято!

Чи чуєте! ршснув рогач, монарха пущі!

Вів ламле ратища і нюхає гарячу,

Що ллє, мов з двох жерел, з коня і з чоловіка;

Ротам його страшним арена шле витаннє:

Гукають, грукотвть і виють мов скажені

Над тельбухами, що тремтять іще живії,

Не одвертаеть ся з жалю і женське око.

ЬХІХ.

Се „день седмнй" такий, великдень чоловіка!

Ти, Лондоне, не так його в себе сьвятку'єш.

Ти прибираєш ся, лице умиєш, руки,

1 вся твоя дітва ковтає воздух сьвіжий,

Недїлешній, мовляв, ремесникам трудящим:

Каретп, коляски і сто візків смиренних

-За місто гуркотять у Гамстпд, Бедфорд, Гарров,

На покреплення сил, на любий відпочинок,

Поки патика вже забуде як і бігти,

На вависть лобурам, що плентають ся пішки.

ЬХХ.

А ивьші плавають в густих стрічках на '1`емзї,

А дехто на турнпк біжить найбевпечнїйший:

Хто на Річмонд іде, хто в Вар собі простує,

А декому Гайґат найбільше до вподоби,

Такі в Гайіат боржій як мога поспішають!

Гайґат Бсотії! про що се? поспішайте,

Бо кланяють ся там торжественному Рогу.

Містерія се в нас, осьвячева за предків.

1Страшно імя її присяга покреплав,

А присягнувши пють, танцюють аж до ранку.

ЬХХІ.

У всякого свої і дурощі й дурнпцї.

Ти, гарнпй Кадиксе вад чорносинїм морем!
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У тебе всі вони инакші, ніж де інде.

Як в ранці вдарить дзвін девятую годину,

Твої спасенникн чітки перебирають,

І Дїву пресьияту (я думаю, що дїва

Одна в них тілько й в) стужають молитвами

За грішників, а їх не менш, як і молящих.

Тоді до цирку всі, старі й малі простують,

І дуки й злидарі так само веселять ся.

ЬХХІІ.

Відкрито гони вже, простірно на арені,

І тисячі кругом над тисячами пруть ся.

Ще голосна труба не витрубила гасла,

А вже ні одного не знайде лобас місця.

Тут дами та іранди, а більш усього дами,

Що вміють між 'людьми очима гарно прясти,

Та згідні й гоітв ті рани, що накоять.

Ніхто не вмре від їх зневаги, від іх міни,

Як се торочять нам сповідннки поети,

Що на Амурові стрілки знай нарікають.

ЬХЫІІ.

Замовкли язики, що дзвонами дзвонили.

На конях на орлах, в шапках під білим піррям,

У шпорах золотих, з легенькими описами,

Чотири верховцї, зготовившись до герця,

У гони в'їхали, вклонили ся низенько.

Іх шарфи дорогі, їх коні басуваті

В страшному ігрищі блищатимуть сьогодні.

За подвиги їх жде далекочуткий окрик,

А дами поглядом іх любим привитають -

Царів і витязів найкраща нагорода.

ЬХХІУ.

У центрі матадор стоіть, жде не дождеть ся -

Ударить на царя рикучоі громади.

Усе на нім блищить, а опанча _ кармазии.

Та пішки буде він страшениий грець іграти.
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Оце-ж обачно вже всі гонк озирає,

Щоб не спіткнути ся на що в бігу летучім.

В руцї держить списка, і се його вся зброя.

Не зможе чоловік над нього більш зробити

Без вірного коня... Уви! той часто мусить

За їздеця свого кріваво иогибати.

ЬХХУ'.

Три рази протрубнв трубач... Га! дано гасло.

Розверзнеть ся вертеп, і всі ждучй німують,

І дивлять ся кругом з иабитих людьми мурів.

Вискакує стрибком потужний биктзьвірюка,

І дико зирказ, і бє пісок ногою.

Земля дзвенить-гуде, та він не рветь ся слїпо,

А тілько ще грознть своїм рогатим лобом,

І міряєть ся, як на ворога ударнть.

Розяреним хвостом сюди и туди махає,

І в вирлах широко зрачки червоні крутить.

ЬХХУІ.

Аж ось він зуппнивсь, і очи витріщаз...

Геть, хлопче, утїкай! готуй списка, бідахо!

Настав непевний час: чи згинеш, чи покажещ

Той молодецький хист, що чудище зупинить?

На конях на вітрах усі розбіглись різно.

Запінив ся бугай, та не впізнув од рани.

Дзюрчить з його боків гаряча кров червона...

Біжить він, крутить ся, біснуєть ся від болю.

За списом спис летить, за раною знов рана.

Бик простягом реве, про смуток свій говорить.

ЬХХУІІ.

Знов кидаєть ся він, і ні списи, ні дарди,

Нї наскоки коня в наїзницьких тортурах,

Ні зброя анї вся потуга чоловіча

Не зможуть зупинить зьвірячого буяння.

Уже один скакун лежить роздертим трупом,

А в другого живіт рогами розпанахав.
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'Видовище гидке! з коня ключ жизні випав,

А він, хитаючись, таки слабу снасть движе,

АІ іадеця свого невшкодженим виносить.

ЬХХЧІІІ.

Побитий, у крови, ввдиханпй, презлющии,

Стоїть у центрі бнк в останпім безталвпні,

У ранах і в дардах, серед списів-уламків
уІ серед ворогів, розпуджених в гонитві.

Тоді матадори круг його ірасувати,

Кармазином ярким маячнти-дрочити!

І тут же кинджала показують бідасі.

Метнеть ся він, та ба! хистка рука одежу

Накинула йому на яровиті очи,

Скінчилось! на пісок він падає, страшеннпй.

ЬХХІХ.

Де гамалик його широкий вдавсь у спину,

[Іо держално сховавсь кипджал у шию смертний.

Встає - здрігаєть ся _ аневажув втіканнв _

І стиха падає, серед тріумФу-гуку.

Без рику виправпвсь, не мучив ся, не бив ся.

Тут воза відвезли в препитному нарядї,

І трупа високо на нього стеребилп:

Про купу гракачів днвовпще солодке!

Чотири рисанп, що віжками гордують,

Помчали рогача, мов блискавка майнула.

ЬХХХ.

'Так забавляють ся у Шпанщині жорстоко.

Сі забавки дівчат і парубків чарують.

Тим часом, до крови привикши серце рано,

Росте в завзятости, кохаєть ся у помстї,

І веселять його обидчикові муки.

у0, скілько лютих чвар сумне село плямують !

Тепер ми стоїмо в одній в ними Фалянзі

Проти ворожого обом народам війська;
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Та дома в них, уви! багацько зостаєть ся,

Що за дурницю кров горячу ллють, як воду.

Ьхххь

Но жаль безумний втік: його замки и засови --*

Дуенья сторожка, суха, сердита баба.

Чиганнянавісне ревнивого бідахи,

Всі'вигадки, що нам терзають чесну душу,

Почезиули з людьми, що нас попередили.

Хто волї дознавав більш над дівчат Гішпанок

(Поки не почала Війна ще димуватн)?

Вони в нічних танцях волоссв розпускали,

Сканали по лугах та по зелених луках,

І над ними сьвітив закоханих коханок.

ЬХХХІІ.

О! часто Гарольд наш любив, чи то здавалось

ому, що він любив: бо наш восторг-мечтаннє..

Тепер його чудие та вередливе серце

Було мов неживе: бо ще води із Лети

Сцїлющоі не пив; недавнечко-ж довідавсь,

Що кращі всїх принад в Амура -- його крила.

Яким він ніжним би і молодим, гарячим

В коханні ні здававсь, а в нього із криниці

Всіх радощів і втіх і всяких солодощів

По запашних квітках тече якась отрута.

ЬХХХУІІІ.

І

Тим часом Чайльд не був сліпий на гарну Форму,

Хоч надила його, як мудрого, до себе.

Не Фільософія на него позирнула

Своїм возвишенвим, своїм пречистим оком:

Ні, на такі уми вона не робить впливу,

А Страсть сама себе руйнує, або чезне,

І Розпуск сам собі копає яму рано.

Оце-ж навіки він погріб надії Чайльда.

О чадо всіх утіх, переситу ти жертво!

У тебе на чолі суд Каінський начертаи.
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ЬХХХІХ.

'І все-ж таки дививсь, не вмішуючись в гущу;

Бо до людий не був понурим мізантроиом.

Щоб і в танець пійти, бував він не від того,

'Га як сьмівти ся, кого притисне доля?

Що коїлось кругом, його не веселило.

Раз тілько він устав на демонську иотугу,

І, сидячи сумний в принаднім будуарі,

Імпровізованим озвав ся віршувавнвм

На похвалу красї, не нижній від тих чарів,

„Що на його тропу сьвітпли в днї щаслнвші.

До Інези.

1.

Не сьмій ся, що я тут сумний

Сиджу, моя ти люба уродлива!

Сьміяти ся шкода менї _

Аби вже ти була собі щаслива.

2.

Не знай, що в серцї тайкома

Ношу, мов ту у пазусї гадюку!

Не доанавай того сама,
Яку гірку терплю я мовчки муку.І

З.

Се не любов, се не, вражда,

Не марної амбітности утрати,

Що серце рве не звать куда -

Якихсь нових утїх йому шукати.

4.

Се та отрута, що я пю

Зо всього, що стрічаю, бачу, чую..

Отрута ся менї й твою

АЗатемшоє красу, як рай ясную.

І



  

5. `

Се та нудьга, та вічня тьма,

Що гнала геть казкового Жидюгу,

І жизнь йому була _ тюрма,

А жизнь найти не сподівав ся другу.

6.

Куди-ж мені втїкати геть,

В які краї і клімати далекі?

_ Однакова усюди смерть,

Від демона Ума однакі втеки.

7.

Шукайже там своїх утїх,

Де гад мені у серце повпивав ся!

Візьми собі веселий сьміх,

Аби твій ум від сну не прокидав ся.

8.

В чужі краі і клімати

Я попливу, не буду й озиратисъ,

І вся моя відрада в тім,

Що гіршого мені вже не лякатись.

9.

Що-ж є воно? о, не питай,

Чи холодно мені, чи любо-тепло?

Із жалощів не аазирай `

У серце, що там вре за люте Пекло!

ЬХХХЧ.

Прощай, мій Кадиксе, мій гарний, незабвенний!

І хто-ж би то забув, як ти стояв потужно?

Перевернулось все, а ти зістав ся вірен.

Ти первий слобонивсь, останній ти упав би.

Коли-ж посеред сцен жорстоких і врівавих

Кров рідна і твої оселі покропила,



То в тих усобицях полїг предатель тілько.

Всі благородні тут були пріч Благородних,

Ніхто не поспішавсь до ворога в кайдани,

Оиріч Вельможних Дук, що впали з високости.

ЬХХХУІ.

Такі Гішпанськіі сини, така й іх доля.

Хто вольним не бував, воюе за свободу.

Народ без короля стоіть за кволе царство.

Втікають гетьмани, самі затязцї бють ся,

І служать правдою рабам невірним Зради.

Все віддають землі, що тілько іх родила.

Гординя вказує тропу їм до свободи;

ІІобиті у бою, вертають ся до бою.

Іх крик: „Війнаі війна!“ в одно збирає військо,

„Війна хоч до ножа!" се іх останнє гасло.

ЬХХХУІІ.

Хто добре хоче знать і Шпанщину і Шпанів,

Нехай читає всю літопись їх кріваву.

Що вкаже помста ім на ворога народу,

Все буде зроблене против людської жизні.

Від острого меча до тайного ножаки,

Гішпан хапаєть ся за всяку згідну зброю, '

Аби оборонить сестру свою, чи жінку,

Аби проклятого нашийника скрівавить,

Аби той супостат прийняв найбільшу муку,

Не буде каятись в своїй жорстокій помстї.

ЬХХХЧІІІ.

Чи вроните сльозу ви жалости по мертвих?

Спогляньте на розор крівавоі долини,

Спогляньте на паскуд, що женщин иобивали,

Тай кидайте тоді нехованих собакам.

Нехай усякий труп розкльовують ворони,

Що може й знехтують мясивом тим поганим!

Нехай їх біла кість і незмивуща пляма

Показуз вікам побоіще страшенне. -
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Так тілько сцени сї, що ми тепер вбачаем,

Вбачатимуть колись гидливі наші діти.

ЬХХХІХ.

Ще ве кінець, уви! сему страшному дїлу.

Ще Франція нові ригає легіони

Зза Піренейськпх гір, чорніщає знай хмара;

Ще тілько почалось; кінця ніхто не бачить.

Народи падші вже на Шоанів позирають:

Одбпвшись, відобють ще більш, ніж іх Цізаррп

Впрягли колись в ярмо. Предивне воздаянне!

Тепер Колюмбін сплатпла за ті муки,

Що Квіто прийняло, а рідний Шпанеький клімат

Розбійнику підлїг під власть, безобороиний.

ХС.

Ні кров, що иролилась річками в Талавері,

Нї всї дива страшні, що бачила Баросса,

Нї нагромаджений людський труп в Альбуері -

Гініпанам не 'ддали законного їх права.

Коли-ж оливвая в них роаівєть ся вітка,

Коли спочити ім після стидкоі праці?

Чи ще багацько днів непевних зникне в ночи,

Поки розбійник Франк покине грабувати,

І любе дерево свободи чужоземця

Не будуть нищити на рідній його появі?

ХСІ.

І ти, о друже мій! - так горе з серця рине,

Так виливаєть ся і з піснею моєю...

Нехай би меч тебе зложив серед потужних.

Тоді вжеьб гордощі і дружбу зупинили

У сумі по тобі. Нї, ти собі без лавру

Із сьвіту ізій нов, зійшов од всїх забутий,

Пріч серденька мого, і иолишивсь із тими,

Що в полі полягли. Тим часом слава славить

І меньших витвзів. За що-ж тобі судилась

Така смиревная; така безславна доля?

чайльд гАРольд. . З



ХСІІ.

0 знаний раньше всіх, шанованнй найбільше!

Ти, серцю дорогий, де вже нема такого!

Хоч я тебе втеряв для жизні без надіі,

Не відмовляй мені у снах моіх являтись.

І ранок оживить сльозу мою таємну,

'І коло себе я тебе що-дня почую.

І знай літатиму на ту могилу тпху,

Що кров не полила і лавром не покрила,

Аж поки вернеть ся мій бренний прах у землю,

З котроі він узявсь, і ми спочинем вкупі.

ХСІІІ.

Се перва ще тетрадь мандрівки Чайльд Гарольда.

Ви, хто бажаєте про нього знати більше,

Що небудь знайдете в листках, котрі постануть,

Аби той, хто тепер віршує перед вами,

Спроміг ся ще писать. Чи може й так аж надто?

Не говори сього, ти критику понурвй!

Нехай те знають всї, що бачив він у землях,

Де божевільиому судило ся блукати, -

В тих землях, що хранить даввяшні монумента

Тих часів, як ще Грек під варвара не гнув ся.



Дописки до первої пісні,

Іі. Стр. УП., ст. З.

Вічисто роблене чернвчв будуваннє.

Замок предків Байронових звав ся Нюстсд

ське аббацтво, бо ся маєтність була колись цер

ковною.

2. Стр. 9., ст. '7.

Як би всрнув ся, він пошматує.

„Не думаю (писав льорд Байрон до ири

ятеля), щоб мій пес був луччий од свого брата

зьвіря, чоловіка; а про Арїуса знаємо, що се пес

видумаиий“. - У „Дон ЭКуанік одним із благ

вертання в домівку він так малює Аріуса, що

„пошматуе йому штани“.

З. Стр. ХУІІІ., ст. 9.

Що первий відчинив нам елізейські двері.

Мільтон, у поемі „Втеряний Рай'.

4. Стр. ХХХУ., ст. 14.

Деж стяг Пеліп'я, що против батько Каси.

Батько вродлиноі Кави (так звали іі Мури,

а по шианськи Фладінда), мстючись на ґотському

королі за безчестє дочки, прикликав Мура на

ІПпанщииу. І стояв против Мура один Пеліі'ій

в Астуріі, і одвоював більшу половину полустрова.

Потомки його дружини довершили подвиги пред

ківі одвоювали в Мура Ґренаду.

5. Стр. ХЫЇІІ., ст. 18.

фандаиіо не бряжчить веселим хастанєтом.

Фанданіо - шпанський танець. Починаєть
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ся тихо, швпдчае,~швидчае і доходить до пал

кого виразу любовних солодощів.

6. Стр. ЬУІ., ст. 21.

Як женаькая рука перед побитим муром.

Такі були подвиги сараґоськоі Діви, що зня

лась до найвищого героїзму. Як пробував автор у

Севіллї,вона що-дня похожала по ІІрадоу медалях

і ордерах. Того часу, як ирославилась вона вперше

зійшовши на батерею, де нолїг ії коханок, ії пі

шов двацять другий рік. Була вона надзвичайно

гарна, і вродою мягка, женственна.

7. Отр. ЬХІІІ. ст. 23.

Дозвом мені' зірвать

Дафни.

Дафна _- дочка річного Бога Пелея. Зако

хавсь у нїй Аполлов, а вона вірно любила Лев

кина, сина царського. Втїкаючи' від Аполлона,

Дафна обернулась лавровим деревом.

8.. Стр. ЬХЧ., ст. 24.

І древнё'м селищем...

Севілля, се римський Гіспаліс.

9. Стр. ЬХХ., ст. 25.

А присягнувти тоть, танцюють аж до ранку.

Льорд Байрон натякає на чудний звичай

в давнїх коршмах льондовського Гайґата. Поспо

литі гостї іх над парою рогів, що там були при

,коваві, давали жартовливу присягу: не цілувати

наймички, коли можна цілувати господивю; не

істи житнього хліба, воли можна 'істи ишениш

иій; не пити пива „малого“, коли можна ппти

міцне,і таке иньше, тілько за кожною бомбою

листок безсмертний

треба було приказувати: „хиба що не схочеш". _,

10. Стр. ЬХХХЧ., ет. 32.

То е тиа: уаобицяа: полїг предатвль тілько.

Натнк на поводженне і смерть Соляло, Іу

бериатора Кадикса, в маю 1809 року.
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11. Стр. ЬХХХУ'., 32. д

„Війна точ до ножа!" се їас останнє гаело.

„Війна до поява!" відказ Палнфокеа Фран

цузькому Іенераловп в облозї Сараґоси.

12. Стр. ХСЬ., ст. 33.

І ти, о друже мій! _ так э серця горе ринг.

Джон Вінґфільд, офіцер гвардії, умер з го

рядки в Коімбрі 14 мая 1811 року. „Я знав його

(пише льорд Байрон) десять лїт у луччу поло

вину жнвота його і в щаслнвшу мого“.



шсня дРУгА.

___

І.

0 Дїво! іаийди, голубво до нас з неба! _

Но ти иїколи ще не иадихала піснї,

Богине Мудрости! оттут же той був храм твій,

І був, і єсть, дарма, що і огонь руїнний

війни, і час давно нїмим його зробили.

Та. гірше над булат, огоиь і руйнування

Покволисте віків тих варварсьвих владицтво,

Що з роду полушл сьвятого не доаиали,

Котрим палає дух у споминках про тебе

І про твоїх прочав, осьвічених тобою.

ІІ.

0 древнїй городе Аеини! де-ж се дїлиоь

Твої потужниви, твої великі люди?

Почезли, мріючи у снї про те, що сталось.

З'явились первими в тих гонах, що до слави

ІІресьвітлої ведуть, ввитяжили і звикли.

Да тільвож і всього? Хлопяча шкільна казка,

Дивовижа на час!... Шкода тепер шукати

Гетьманською меча, мудрецької одежі,

І тілько тїнь одна потуги пробігає

ІІо врушенних баштах в імлї віків давнезиих.

ІІІ.

Ти, однодневииву! встаиъ, приступи, наблизь ся,

Та стережись, не псуи сю уриу беззащитну.
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Що се за місце, глянь: народу кладовище

І селище богів, що без жертов зістались.

Бач, никнуть і боги, чергують ся і віри.

Було Зевесове, досталось Магомету.

Постануть віри ще й во времена грядущі,

Доволі чоловік познає, що даремно

Кадилом кадить він і цідить кров із жертви,

Мізерне отроча непевности й надії.

І\ї.

Прикований к землі, ти дивиш ся на небо.

Хибащ; тобі сього ще мало, що ти знаеш?

Хто ти? Чи то-ж ся жизнь таке велике благо,

Що жити хочеш знов і йдеш -- куди, не знаеш?

Аби не на землі зістатиеь і змішатись

Із небом. Доки-ж ти мечтатимеш про щастє

І горе в будущім? [Іоглянь і. зваж сей порох,

Поки не розлетівсь по вітру без останку.

Ся урночка мала тобі більш правди скаже,

Ніж тисяча служеб, лїтурі'ій завпокійних.

У.

Або розкрий-розрий ирославлену могилу

Героя зниклого. Він спить собі самітно.

Упав, і навкруги народи сумували;

Тепер же вже ніхто не плаче з мілїонів.

І нї один з його поклонників не бдіе

Там, де, мовляють нам, полубоги зіявлялнсь.

Возьми-ж ти череп сей з проміж костячя-хрупу.

Невже-ж бо ее був храм, де Бог схотів би жити?

Ой нї! дивись, червяк, і той його покинув,

І той погордував хатиною гнилою.

УІ.

Глянь на покрушені арки його, на мури
Скрізь поруйиовані. набзали запустілі, У

На портики гвдкі. Воно-ж те все бувало

'Житлом амбітностн, воздушним та химернвм.

9
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Се був храм розуму, була душі палата.

Опоглянь крізь темряві тепер дірки беаокі,

Осаду мудрости, оселю остроумства

І товиище буянь, що не терплять контролю!

Чи зможуть всі сьвяті, мудрагелі й софістн

Сю пустку паселить, возетановить будинок?

УП.

Ти правду говорив, Аеинче наймудріщнй:

„Одно ми знаеш: що не знаємо нічого“.

Чого пручати ся, коли втекти не можна?

Усяк з нас мучить ся, но стогиуть слабодухи

Про видумані сни, про зло, се власне діло.

Шукаймо, що случай і доля нам покажуть!

Нас відпочинок жде за Ахероном тільки.

Нема там примусу про ситих на бенкетї,

За те-ж мовчання ім постелю любу стеле,

Що проповідали нам правду так, як знали.

УПІ.

Коли-ж, як думали се найсьвятіщі люди,

Є там оселя душ за чорним побережєм,

Котора посрампть доктрину Саддукеів

І мудреців, що так пишались недовірством, '_

Як любо вірувать булоб у куиі з тими,

Що жизнявий тягар легким про нас робили!

І чути голос, що боялись більш не чути!

І ясно бачити духовними очима

Преславних 'тих мужів могущественні тїни,

Що проповідали нам правду так, як знали!

ІХ.

Побачив би й тебе, чия любов із жизню

Покинули мене, щоб жив-любив я марно.

Двойнику серденька мого! чи ти-ж бо мертвнй,

Коли у сноминках мов блискавкою сьвітиш?

Ні, буду думати, що знов тебе зустріну,

І ся мечта сиовнпть мов порожнє серце.
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Коли від спомннви що небудь зістаєть ся,

Нехай так буде, як нам будущина вкаже.

Про мене вже й того доволі з мене щастя,

ІЩо знатпму: душа твоя тепер блаженна.

Х.
І

Ой саду-ж я, сумний, на сій масивній бааї.

Стоїть на 'ій іще кольона мармурова.

Сатурнів сину! тут престол твій був а престолів,

Величнїй, осяйний. Дивнтнму ся звідси

На влюблену твою оселю у руїнах.

Се може й не вона. Бо й увобразнї оно

Не може возсоздать, що знівечило время.

Однак с! горді'і кольони визивають

Важке зітханне в нас. А Турчину байдуже,

І Грег: превессло сьпіває, йдучи мимо.

ХІ.

Хто-ж із сїпак того нагірнього чертога,

Де лучча із богинь, Паллада, пробувала,

Опаснудивсь до того, що обіврав сьвятпню,

Останній, гірший всїх дурних злодіїв злодїй?

Стид Каледонїї за сина-гайдамаку!

Британщино! радїй, що він не був твій рідний!

Свобідиорождені повинні шанувати

Тих, що були колись такі-ж свобідні люди;

Вони-ж всі алтарі сумні позабирали,

,І море, сердючись, везти їх не давало.

ХІІ.

Наш современные Пінт без сорома хвалив ся,

Що те покрав, чого Ґот не зайняв, ні Турчин,

НЇ время. Камяний, як рідний його беріг,

І розумом сухий, так як запеклпй серцем,

Той хто ею думку взяв і сягоиув рукою

До вбогого добра Аеинцїв бідолашних.

Несила їх тепер сьвятпню охраняти,

Но в серцї хирному почули жаль великий,
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І до сього часу ніколи не дознали,

Як тяжко деспоту коритись у кайданах.

ХІІІ.

Як! мовою британською се скажуть,

Що слізмн Греків ти втішав ся, Альбіоне ?

Хоч і в твоє імя раби ім серце дерлн,

' Не говори сього, не сороми Европи.

Свобідна Англія, цариця океану,

Бере мізерію останню у народу,

Що кровю ще тече, __ вона, чия иідмога

Зробила дорогим імя її повсюдно.

Вона мов Гарпія урвала й те, що время

Щадило й тнрани покинули стоячимі

ХІУ.

Палладо! де-ж тоді була твоя Еґіда,

Що віджахнула геть грізвого Аларика

І не дала йому пустошити Аеивн?

Де той Пелеів син, що Ад пожер даремно,

І тінь його в той день страшенний із Аіда

Явилась між людьми у всекрушащій зброї?

Не вже його Плутон у друге не відпустить,

Щоб знов руїиника такого віджахвути?

Блукав празден він по узберіжях Стикса,

І не рятує стін, що боронив так перше.

ХУ.

Прекрасна Греців! Холодне в того серце,

Хто бачить, як тебе зруйновано, й не чув

,Того, що чуємо над прахом вічно любим.

І око камяне у того, хто не плаче

Над симв мурами, що сиилють ся на землю,

Над алтарямв, що британьскі руки рушять.

А подобало-б їм хранити сі останки,

Що вже ніхто во вік не може возсоздати.

О, будь же провлят час одпливу іх із краю,

Переізду богів у клімат ім иротивний.



_.4;_

ХУ'І.

А де-ж се дів ся Чайльд? Невже-ж бо я забув ся:

Сочити по морях поиурого мавдрику?

Він мало жалкував, про що жалкують иньші,

І ні одна'йому не туркотала ніжно,

І ні один йому руки не дав прощатись,

Як одпливав сей лід у клімати далекі.

Жорстоке серце, що не підлягає вроді:

Но серце вІ`арольда було тепер не перше.

Ні разу не зітхнув, покинувши край рідний,

Крівавий край війни і всякого безпуцтва.

› ХІІ'ІІ.

Хто плавав по морю, по темносинім лоні,

Той іноді видав види величні, пишні.

Як сьвіжий вітер дме і білий парус повен,

І жвавий корабель біжить, немов басує,

І беріг, і шпилі, і щогли утікають,

І пишний океан лежить перед очима,

І проетягнувсь конвой, мов лебеді летучі, -

Найплохший парусник тоді несеть ся браво:

Так хвиля весело під вітром в кудрі вєть ся1

Поперед кораблів, що пінять синє море.

ХУІІІ.

Ого! в середині маленький сьвіт військовий.

Гармати до ладу, сітчана зверху стеля,

Команди гук жорсткий, маневрове гудїннє,

Як люди кинуть ся на марси по сигналу.

Чи чуєте? кричати/Се боцманове слово.

Иатроси верівки снують під крик веселий,

А тут моряк-школяр, мідчіпман безбородий,

Силкуєть ся зробить товстим пискливий голос..

Одвих похиалює, а иньшого погудить,

І хлопець наиравлять слухняну вміє силу.

ХІХ.

Як скло блискучий дек; на нім ані плямннп,

Там ходить лейтенант пильнуючи порядку.
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Погляньмо-ж і туди, на те сьвященне місце,

Де тілько капітан поважно виступав

Мовчущвй. Всі його боять ся. Рідко слово

Пробовкне низшому: бо мусить сохранити

Той строгий підначал, що як його порушять,

'Тоді непевна вже і слава і побіда.

Но рідко аламле Брит хоч би й жорстоке право:

На нїм бо впждеть ся землі його иотуга.

ХХ.

Дми, сьвіжнй вітре, дми, кораблеиосиа сило,

Ііоки нам сонця круг сьвітигиме широкий.

Тодї вже корабель під знаком адміральським

Зупинить ся, поки надійдуть задні судна.

Ах, щож то ва нудьга, через ходу л'і'ниву

Тих суден-шкарбанів теряти вітер гарний!

І скілько-б ми отсе дороги вже зверстали,

Поки-б ваднїло ся знов на востоцї небо!

Нї, гай ся і дрімай під парусом у дрейФі,

Поки наздоженуть нас ті важкі оцупки!

ХХІ.

~Ось місяць у горі, і Боже! що за вечір:

Як гарно стелить ся по хвилях срібпа стежка!

Тепер по селищах вітхає парубоцтво,

І слухають, і ймуть ім віри уродливі.

Так буде й нам колись, як до землі пристанем.

Тут грубий Аріон у струнп стиха дзвонить

І виаивае а них піснї„матросам любі.

ІІостали навкруги і слухають, веселі,

Або ідуть в танець і вибивають міру,

І забувають, що тут розгулнтись нїде.

ХХІІ. І

Дивись на береги в Кальнійському проливі!

Европа й Африка побачилнсь тут зблизьна.

Тут чорноокую дівчину разом в Мавром

Осьвічуе з небес Геката твхим сьвітом`
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Як любо виявивсь під нею шпанський беріг,

І показав свої дуброви, скелі, згіря

Під тим ущербленим срібнопалевим кругом,

Дарма що ,ддалеки в імлі він туманить ся!

А Мавританія по морю чорні тіни

Од велитенських скель сумні й понурі стеле.

ХХІІІ.

Такої ночи нам приходять мислн в серце

Про давні любощі, дарма що вже скінчились.

У самоті своїй пригадує мовчуще,

Що і в його було на сьвіті серце рідне.

І хто-б під тягарем годів схотів хилитись,

Коли і молоді переживають щасте?

Уви! як дві душі на віки розлучились,

То смерти мало вже зісталось руйнуватв.

0 молоді літа, о любі молодощі!

Коли-6 то можна вас прикликати-вернутиі

ХХІІІ.

Так над безоднею схиливши ся, що плеще

'Га мне бік судна, і дивлячись, як плавле

В воді Діянин лик, ми тонемо душею

У давнині і вже байдужні нам всі пляни

Надїй і гордощів, що нас колись манили.

У сьвіті не знайти такого бідолахи,

Щоб споминки не мав про дорогу людину,

Дорожшу ніж він сам, і не вронив сльозини.

Печалі блискавка осьвітить серце трудне,

Тай вагонить на нім, не збудеш ся до віку.

ХХУ'.

Сидіти на екалах, мечтати на безодні,

Або на висоті гори неприступноі,

Або карабкатись, блукати по тих нетрах,

Де твориво живе нікому не підвладне, .

І де _нога людська ніколи не бувала,

Без стежки лазити по горах одиноко
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Іа скотом-дичею, байдужним про кошару,

І над ааиіневим схилятись водопадом, -

Се не самітність, ні! се тілько пробуваннє

уСеред нових, іще невнаних див природи.

ХХУІ.

Но в натовпі людськім, серед юрми, базару,

Де ми з людьми тремоеь, говорим, чуєм, бачпм

І втомлені, собі проштовхуєм дорогу,

1 нас ніхто, і ми нікого не витаєм

-Словами щирими, - де пестуни Фортунн

Цураємось бідах, і як із сьвіту аійдем,

Нікому радощів не вбавимо, ні сьміху

З тих, що любили нас, високо цінували,

З тих, що шукали нас, голубили, лестили:

ІСе єсть буть одному, отсе вона, самітність!

ХХІ/ІІ.

›Щасливша жизнь того пустинника сьвятого,

Що бачиш іноді на мовчазнім Аеоні!

ІІід ним так широко леліє синє море,

Під ним така ясна нагнулась твердь небесна,

Що бачивши його вечірньою порою,

Хотів би й сам у тім сьвяченім місці жити.

І покидаючи принадну сцену тихо,

Зітхнеш, про що тобі судилась иньша доля.

Тоді вертаєш ся у сьвіт, немаль забутий,

Щоб ненавидіти його й його принади.

„_ _ ххуш.

ІІерейдемо мовчком ту путь однообразну,

Той віковішній шлях без сліду, без троиини,

І бурі й тишину, і вітер перемінний,

І добре зване всім каверзуваннє моря.

Пропустимо й нудьгу й веселощі матросів,

Замкнених у своій крилатій цитаделі

-Серед ревучих хвиль, в безкраім крузі моря.

Пропустимо й лиху і добрую погоду,
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І горе, і біду, аж поки вакричали:

„Земляі земля!" і все тоді гаравд, все добре.

ХХІХ.

'Га не перейдемо Каліпсин остров мовчки,

Що эиявсь над хвилями з братами островами.

Потомлені й тепер там знайдуть любу пристань,

Хоч плакати давно богиня перестала, _

Давно а високих скель того не визирає,

Хто над безсмертную поставив смертну вроду.

З тих скель і син його зробив стрибок страшеивнй

_Під строгим Ментора наставника наказом.

Так помилившн ся в обох, цариця-иїмфа

Зітхала у-двоє і тяжко сумувала.

ХХХ.

Минуло вже іі на сьвіті пануваинє.

'Га не нбезпечуй ся, ти серце легкодумне!

Цариця смертна тут поставила престол свій,

І ти оиасну/в нїй Каліпсу може знайдеш.

ІФльоренсе горлвце! коли-б хвмерне серце

Я вміг кому оддать, оддав тобі-б на віки.

Та вїі зупинений обітами твоїми

Я не дерзну на твій алтарь зложити жертву

Мізериої ціни, ані' бажать, щоб серце

Таке иіжне, весло яке за мене горе.

ХХХІ.

Так думав Чайльд Гарольд, як подививсь у вічи

Тій леді. Він зустрів їх сяево без думки,

Нічого не жадав, нічого не лякав ся: і

Він тілько дивувавсь і позирав безвинно. Ї

Амур стояв узбіч, хоч, правда, недалечко. ј

Знав добре, як иалав і гас його поклонник,

Та вже не сподївавсь нових жертов від нього,

Не сподівавсь ватхнуть любовю серце мляве.

Як же побачив, що він і тепер холодеи,
ь

Тоді божок махнув на Гарольда и рукою.
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ХХХІІ.

І правду мовити, Фльоренса дивувалась,

Побачивши того, про кого торохтіли,

Що він до кожної зітхав, кого побачив.

Він з нею розмовляв везрушелий, байдужний,

І сяєво іі очий було даремне, _

Очий, що в них усяк читав свою надію,

Свій суд і свій закон, і кару і блаженство,

Чи то иравдиною душею, чи мімічно.

Він би й не притворявсь таким, що дами хмурять

Чоло, хоч сердять ся за се на. вдавих рідко.

ХХХІІІ.

Не знала ще вона, що те запекле серце

В мовчавці нрвючись,-в гордвві притаівшнсь

Уміло надихать любовю серце друге,

Спокусу широко круг нього розставляло,

І не цуралось ба й низької воловити,

Як стояло того, щоб ціли-допевнятиеь.

'Га Гарольд не вважав тепер ва легку здобич,

Байдужно позирав на пишну женсьву вроду,

А хоч би й надили його блакитні очи,

Він товпитись до них не став би против гурту.

ХХХІЧ.

Я думаю, що той не вельми знає серце

Жіноче, хто-б хотів його журбою взяти.

Чого тим бідкатись, що вже опанувала?

Ні, кланяйсь ідолу, та не стелнсь під ноги,

Щоб він не згордував тебе з твоїм поклоном,

Як ні сьпівав би ти свою хвалебну пісню.

Ховай і любощі, коли здобувсь на р›зум.

Весела прямота найбільше помагає.

Розсердь тай приголуб; сим робом будеш хутко

Свою таємну страсть уквітчаною бачить.

ХХХЧ.

Се правда вже стара, її ствердило время;

І хто сього дознав, той мучить ся найбільше.
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Як станеть ся те все, чого ввесь мір бажає,

Заплата вбогая не стоятиме кошту.

Здорове втрачене, душа упала низько,

А чеетн не питай: от на що тн здобув ся!

От щотобі за страсть вдоволену досталось!

Хоч би ще й молоду твою надію доля

Скрутила, добраи в жорстокому учинку,

Та рани вже тобі до віку не загоіть.

ХХХУІ.

Гайда! не гаймо ся в моій крилатій пісні!

Багацько ще ми гір поперед себе маем;

Багацько берегів проідемо принадних.

Но видумка мене, журба веде в дорозі,

Веде по кліматах найкращих, які зможе

Фантазія в своїй роботі змалювати,

Або та втопія, що хоче показати,

Яким би чоловік міг або мусів бути,

Коли-б се псоване зьвіря навчити можна

Щасливе пробувать серед картин велишніх.

ХХХІҐП.

Найлучша з матірок Природа буде мати,

Дарма що любий свій так часто лік міняє.

Коли-б я міг з її грудий нагих іссати,

Я, що вона мене не балувала з малку!

Найкраща красота іі у дикім виді,

Як не торкнуло ще іі іскуство наше.

І в день вона й в ночи всьміхаєть ся до мене,

Хоч я іі сочив тоді, як люди спали,

І що найбільше знав, найбільш туливсь до 'неі,

А возлюбив іі в іі гнівному виді.

ХХХІЇІІІ.І

Альбаніє! в тобі родив ся той Некандер,

Наука молодих і взір старих во віки.

В тобі і другий ще Некандер народив ся,

Що від його меча втікали супостати.

чьйльд гьгольд. 4



„50_

Альбаніе! дозволь на тебе подивитись,

Ти, мамко дикан жорстокого народу!

Зникають тут хрести, восходять міварети,

Сина молодик в дібровистих долинах

Крізь кипарис густий, що купами обходить,

Мов чорним поясом, всі городи і села.

ХХХІХ.

Іілнв Гарольд і пройшов поув безилодне місце,

Де на море сумна дивилась ІІенелопа.

А далїй бачив він ще незабуту гору,

Утечище любви, могилу Лезбіянки.

0 СаФо сутемна! чи вже-ж стихи безсмертні

'Га не могли спасти грудий твоїх безсмертних,

Грудий наповних огием животворящпм?

Чи тій же та не жить, що жизнь дала живущнм?

Коли безсмертна жизнь жде поетичню лїру,

Єдине небо се дітям землі доступне.

ХЬ.

Мягкоі осени, яку природа Грекам

Дала, вечірньоі пори побачив Гарольд

Лєвкадський славний мис. Давно йому хотілось

Се місце бачити, а відпливав - із сумом.

- Не раз доводилось йому місця вбачати,

Бонми вславлені, як Акціюм, Лєпанто,

Крівавий Трафальі'ар. Днвивсь на них байдужен,

Бо не під славною планетою родив ся.

Ненавидні були йому лихі затязцї,

І гірко насьміхавсь із лобасів військових.

ХЬІ..

Як же вечірняя зьвізда йому сьвітила

Над бідолашним тим Лєвкадським мисом-рогом

І він витав його, утечище любови,

Тоді у серці жар якийсь чув незвичайний.

І иропливаючи в тїни попід горою

Велишиім кораблем, він слухав, як шуміла,

І_1__



  

Мов плакала вода про любощі даремві.

І хоч він сам тонув у сумовитих думах,

Та у нього в очјЇ було немов ясніще,

І на блїдім чолі сияло стиха чувство.

ХЬІІ.

Вже ранок днїєть ся. Встають Альбанські гори,

Жорстокі, в туманах; за ними Сульські скелі,

Ще далій _ [Іиндів пік в імлї до половини;

ІІо горах бурчаки оддалеки біліють,

Одежу їх руду і пурпурову росять.

”А як розступлять ся під вітром сиві хмари,

Відслонять курені і мазанки нагірні.

Там сновигае вовк, орел там острить дзьоба,

І птаство й дикий зьвір, і люди дикші зьвіра,

І бурі ладать ся тераати пізніо осінь.

ХЫІІ.

Тепер же то вже був один на сьвітї Гарольд.

Тепер він опинивсь у тих принадних землях,

Що всі дивують ся, та бачити боять ся.

Загартував собі він против долі серце,

Напасти не шукав, та й не ховавсь від неї;

А нужди у_ його були малі-незначні.

Хоч дика се була, та нова йому сцена,

І тим йому важку дорогу солодила.

Боровсь він з бурями і холодом зимою,

Готов терпіти був жару і спеку літом.

ХЬПЇ.

Тут красний хрест (бо ще хреста і тут побачив,

Хоч і зневажують обрізанці жорстоко)

Не має вже пихи, що так поиівство любить.

Гордують тут попом і сьвітовнм однако.

В яку-б одежу ти ні вбралось, суевірство,

Однаково гидкі мені твоі пророки,

І ідол твій, і хрест, і молбдик блискучий!

Яким би гарним ти символом ні хвалилось,

 

ііишєвѕіті ог
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Ти багатиш попів і грабиш всю иселевну,

І хто від золота твоє одділить сьміттє?

ХІХ.

Споглянь на той затон, де втеряно вселенну

Для женщина колись, для любого создания

І безобидного. У сю спокійну пристань

І римські гетьмани, і всі царі азийські

На битву привели, непевну і кріваву,

Без ліку кораблі. Споглянь на ті троФеі,

Що другий Цезар-царь воздвиг на память бою!

Тепер, як і рука його, вони пониклп.

0 Боже! чи на те-ж ти ґльобус нам спорудив,

Щоб оттакі людці то брали, то терали?

ХЬУІ.

Від крутобоких гір, що землю сю чатують,

Та аж до тих долин в Ілліріі середній,

Чайльд Гарольд простував через велишпі гори

І землі, що про них учені ледви чули;

А в славній Аттиці такі види принадні

Побачиш в рідкоту і навіть гарний Темие

Не буде рівня їм, та і Парнас наш любий,

З клясичеським своім, великославним ґрунгом,

Далеко не рівен в красі з тими лугами,

З тим гарносумрачним надморським узберізкжвм.

ХЬІЇІІ.

І Пінд, і озеро пройшов він Ахерузу;

Покинув у боку землі столицю перву,

І далій простував, щоб привитать гетьмана

Альбаніі', що всім орудує як хоче,

І власть його страшна - закон над всі закони.

Крівавая рука його народом править.

Но банда іноді завзятого юнацтва

Гордує й ним самим, і палить і пліндрує

Героі вольности не знають собі впину,

І тілько золото бере над ними гору ы
м



_53_

ХІЩІІІ.

Чернеча Зіццо! ти благословенне місто!

Маленьке ти собі, та сьвятощами дишеш.

із під твого чола, насуплеиого тінню,

Кругом, в горі, в низу, куди нї кинеш оком,

Що за барввстії, маі'ічніі принади!

Скала, ріка, гора і гай зійшлись до купи,

А небо голубе все те гармонізуе.

В низу шумить-реве: се водопад потужний,

Що рине з диких скель, нахилистих, високих.

Рене, душа тремтить і веселнть ся разом.

ХЬІХ.

Гора ся, вінчана густими деревами,

Здавалась би й сама високою велншно,

Коли-б не поблизу тіі'анти підняли ся,

Що вище й вище знай рядами виступають.

Як гарно манастирь блищнть під иебесами!

Як любо мурами білїє по над гаєм!

Живе там калуґер, не грубий, не жорстонпй,

До гостя не скупий. Захожий знайде в нього

І пищу і пита, і манастир забуде.

Не скоро в споминках, аби любив природу.

Ь.

Нехай оддишс він під тими деревами

уОтолїтвіми давно. Трава під ними сьвіжа.

Там вітерсць його обвіне ніжно врильмв,

І з під самих небес вдихне він воздух чистой.

Далеко у низу лежить під ним долина.

Вкуси-ж тепер і ти пречистих солодощів!

ІІалке проміннє там з недугою незнанґ.

Розкинь ся в холодку байдужний пілїгримзі

Нехай іде собі і ранок без утоми,

І південь осяйний, і тихий, любий вечір!

~` ЬІ.
, _ μ

На право простяглись Химери темні альии,

І се амФітеатр природи вульканїчний.

І

д' .:;!'-:;з›_ъ_>. . ,
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В низу, немов жива, ворушить ся долина.

Там води дзюркотять по бурчаках нагірних,

Там скачуть овечки, сади колише вітер,

А сосни по свалах хитають головами.

Ріка тече _ дивись! се-ж Ахерон той чорний,

Що оддаво колись на гробовище мертвим.

ІІлутоне! коли се я пекло справді бачу,

Замкнн стидвий твій рай - мені його не треба.

ЫІ.

Ні мури городські, ні башти замковії

Про мене не псують живописного виду.

Яніну звідсіля закрили дикі згіря.

Людий не густо тут зустрінеш, тілько села

Розкидані то сям, то там поміж ярами.

Однак, дивись! коза пасеть ся на обрвві

І молодий пастух білїючи в свитинї

Пильнує мовчазний розпущену стару,

Або під скелею в печері притаівшись,

Коротку громову пережидае бурю.

ЬІІІ.

Додоноі де твоі дуброви стародавні?

Де твій пророчий ключ, оракул божественний?

Котра з твоїх долин була Зевеса ехом?

Де зістаєть ся слід від храму Громовержця?

Забуто все таке, _ і чоловік сумуе,

Що перервалась вязь його существования.

Безумний, перестаиь! І тн з богами зиикнеш.

Ти дуба пережпть бажаеш, або мармор?

Дивись, і язики і націі й сьвітила -

Погибне все колись під нехибним ударом.

ЫУ.

Далеко вже Епир; що далій гори никнуть.

Втомилось позирать на високости око,

Радіє рівняві, долині мальовничій,

Яку весна коли барвнста убирала.
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Буває красота і в рівняві велишня,

Як річка, граючись, ії розлогу ламлс,

А береги кругом уквітчані гаями,

І внзирають ся хитаючись у воду,

Або дрімають-сплять при місячному сьвітлі

У торжественний час північного мовчання.

1.7.

Спустилось сонце вже по заду Томерита,

Ріка Ляос текла сердита-буркотлива,

Густїти почали в садах вечірні тіни,

Як понад звивами річного узберіжжя

Побачив Чайльд-Гарольд Тенальські мінарети.

Блищали в небесах неначе метеори, "

Над річкою росли високо в гору мури,

І крізь нічиу імлу гучав військовий гоміи.

Як він наближувавсь, повіяв тихий вітер,

І гомін той розливсь по темрявій долині.

ІЩІ. и

Пройшов під баштою мовчущою гарема,

І з під високоі воріт широких арки

Дививсь на пишную оселю потентата,

Всевластного баші і деспота страшного.

Жив серед помпи він, невиданоі инде,

І двір увесь кипін парадом надзвичайним:

Раби і евнухи, янчари і сантони

Усяких кліматів і всіх народів люди.

З середини були се пишнії палати,

З надвору - кріплений і Фортелястий замок.

„ ІЛЇІІ.

Стоять серед двора розлогого рядами

Готові по всяк час иосідланіі коні,

І тут же купами на похватї вся зброя.

В торі чудний народ сповняє і'анки й сінп,

І часто на коні Татарин в острій шапці

Із під дзвінких воріт вискакує з наказом.
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Альбанець, Турчвн, І'рек і Мурии тут змішались

В одежі іскравій, мов жар в печі блискучий.

Тим часом тулумбас і труби військовії

Дають замчанам знак, що день уже скінчив ся.

ЬУІІІ.

Альбанець потурнак, в одежі по коліна,

У шалї голова, рушнпця в орнаментах

І золотом кругом гаптованнй мов цяцька;

В червонім поясі, чи в шарфі Македонець;

І делій з вигнутим мечем, в страшенній кучмі;

І жартовлнвий Грек, легкий, хисткий, горливий;

І чадо Нубіі, схалащаний невольник;

І Турчин-бородач, що рідко бовкве слово,

Бо він над усіма панує самонравно, -

Про що ласкавим буть, хто мае сили надто? -

ЫХ.

Такий зібравсь тут гурт. Сиділи иньші мовчки

І придивляли ся до сцени-дивовижі.

ІІоважний мусульман творив свою молитву;

А хто курив кальян, а иньші грали в шашки.

Альбанець згорда бив ступаючи ногами;

А Грек своі слова шептав тай озирав ся.

Аж ось, чи чуєте? з мечсту, з мінарету

Розвосить ся гучний і торжественний голос. _

Се кличе муедзін: „Нема другого Бога! `

Один е тілько Бог! Молімо ся, молімоеь!и

ЬХ.

Се діялось підчас іх посту Рамазану.

Молились як один, говіли ввесь-деничкп.

Як же скінчить ся день і добре вже осмеркне,

Веселощі й нири своє знов право брали.

Все юртувало ся, і домова прислуга

Готовила столи, роскішвих брашен повні.

Тоді всі танки мов будовано даремно,

В середині-ж домів гуло, неначеів ульні.

_ЖЧ`
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Пажі и невольники туди й сюди сиувалп,

І всюди гук стояв доматорський, веселий.

ЬХІ.

Ніколи женщина не подає тут гласу.

Відлучена живе, закутана виходить,

І під сторожею по вулиці гуляє.

Все одному 'ддає свою перзону й серце;

Привикши в клітці жить, не хоче десь блукати.

Щаслива ласкою свого і мужа й пана,

Над всякі радощі буть матірю вважає.

Блаженні радощі, всього на сьвіті вищі!

Вова своє дитя коло грудий голубить;

Оддаючись йому, страстей низьких не знає.

ЬХІІ.

Серед садовини, в кіоску мармуровім,

Де по середині бє ключ води живої,

Дзюркоче й. навкруги лле прохолоду любу,

А подушки ,мягкі мов дишуть відпочинком, -

Лежав старий Алі, муж воєн і печалей.

Та на його виду не можна прочитати

Того, що ся душа страшенного вчинила

І чим вона себе навіки сплямувала:

Бо старощі той вид повагою окрнли

І мягкоту йому приємну надавали.

ЬХІІІ.

Не то що борода і довга й сивобіла

Не йшла-б до тих страстей, що личять молодому:

Любов (рече Гафіз) звитяжуе і старість. `

Співав се у піснях солодких і Теосець.

Ні, ті жорстокости, що жалощів не знають,

Усім однаково не личить, а старого,

Мов зуби тигрові, відзиачують між людьми.

Кров визивае кров, і ті, що починають

Кріваво жизнь свою, її скінчитн мусять

Розплатою за кров, пролиту по звірячи.
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ьхіу.

Між многими річми, новими й уху й оку,

Зіставсь тут пілігрим по втомі відпочити

І розглядав кругом перепих мусульманський.
і Но скоро занудивсь в сідалвщі широкім

Пишно багатих ніг, утечищ можновладства

Від гуку городів. Коли-6 не так роскішні,

Були-б тоді вони далеко приємніщі:

Впокою-ж бо нема у видуманім щасті,

І з помпою в ладу теряють солодощі

Свій чистий, сьвіжий смак: одно другому шкодить.

_ ЬХУ.

Жорстокі і палкі Альбаніі синове,

Та не без доблести, колиб вона доспіла.

Хто з ворогів коли в бою іх спину бачив?

Хто зможе, як вони, нести військові праці?

Не так надежні їх становища по горах,

Як іх підмога в час турботи і напасти.

Смертельна іх вражда! за те-ж їх дружба певна.

Коли подвигне іх чи дяка, чи хоробрість, - `

Ідуть вони в огонь і в воду не хитавшись,

Куди-б їх ні повів хоробрий воевода.

ЬХІЇІ.

Чайльд Гарольд бачив іх у іх баші на замку,

Готоввх до війни, надією блискучих.

А потім бачив знов, як опинивсь в іх власти,

В турботї та в біді, - був жертвою пригоди.

Ледачі в той би час ще більше налягали;

Всни-ж дали йому пристанище у себе.

Не зрівня їм були й- культурнпки в сій речі,

А земляки-б його покинули-цурались.

Що випробовує нам серце, в тім не многі

Видержують гаразд, як ті Альбанці, пробу.

ЬХІЇІІ.

Случилось, що вітри противні його барку

ІІрибили к берегам скелястим Суліотів.
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Усе кругом було страшне, пустинне, темне,

Пристань - одна біда, відчалнти - другая.

Матроси час якийсь хитали ся: боялись

Довіритись таким, що зрадили-б захожпх.

Навпослі - що робить? наважились нричалитьг

Дарма що страхітте було велике тяжко.
і І Турок бо і Фравк - одно про Сулїота:

Не дивно ім було по давньому кров лити.

ЬХУІІІ.

Даремний страх! бо ім сі Суліоти руку

Ііростерли, як гостям, і провели по горах

До себе й болотах і прийняли сердечній,

Ніж гладжені раби культурного звичаю.

І запалав огонь, і висохла одежа,

І кубок закипів, і сьвітло засияло,

І подали ва стіл все що було в господі, -

Не пишне, та вони нічого більш не мали.

Се Філянтропіі урок щаслившим гарний,

Або хоч сором злнм таке гостеприімство.

ЬХІХ.

Случило ся також, як Гарольд на останок

Збиравсь покинути країну сю гористу:

Ватага розбишак по селах бунтувала,

Мечем і полумєм пустошила заможних.

Тоді він звірив ся провідникам хоробрим,

Щоб Акарнаніі пройти широкі пущі.

"Дружина ся, в боях гартована й походах,

Вела його, поки він Ахелоя води

Білясті привита, і з гірних побережжів

Загледів оддалік Етоліі долини.

ЬХХ.

Де тихий Утраней затоном завруглвв ся,

І томлена вода блищить собі в спокої,

Які там темвіі гаі стоять по згіряхі

Хитають ся вони в ночи вад лоном чистим,.
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Як вітер з заходу шептатп прийде в древом,

Цїлуючп тихцем ясну глибінь бланитну.

Тут Чайльда прийняли за гостя, шанували,

І не байдужен він покинув любу сцену:

Бо многі радощі він дознавав, яв тиха

І благосвлониа ніч природу онривала.

ЬХХІ.

На рівнім березі нічні огні горіли.

Вечеря екінчена; вино червоне ллвть ся,

І той, кого случай сюди завів, дивує.

Бо перш ніж півночи прийшла тиха година,

Туземний свій танець вдіймаюгь Палїнари.

Усяний молодець відкинув остру шаблю

„І взявшись за руки, в живе вявав ся коло;

Під ним земля гуде, над ним злітає пісня.

Хоч варварсьиа вона, криклива і неенладна,

Та любо воявам свое співати рідне.

ЬХХІІ.

Чайльд Гарольд оддалїн стояв і прислухав ся:

'Чудна була йому, та не була противна.

Він дику врасоту в нічній картині бачив,

І веселив його людий тих рух і голос.

На лицях їх сьвітивеь огонь коетра яркого,

У еконах їх швидких блищали гарно очи,

Їх довгі кучері до пояса епадали;

Крутили ся вони круг огиища, як вихор.

Співочі'і олова мішались із гунаннем,

_І річ таку вони до сконів додавали:

1.

Тулумбасп! тулумбаси! '

Любин гук ваш серцю.

Як зачує вас хоробрий,

З радощів сьмієть ся.

Стрепенуть ся, ветаиуть гори

Від тієї ноти:



  

Химарі ті, Іллїрийці,

Чорні Суліоти.

2.

Хто над Суліота стане

У бою потужно?

В білій камезі і в сїрій

Куртцї, бєть ся дружно.

Покидає своі вівці

Коршаку та вовку

І летить з гори, подобен

Бурчаку-потоку.

З. '

Наш Химара не прощає

Недругу і другу;

Чи зоставить же без помсти

Ворожу потугу?

Не помстившись жить на сьвіті

Не охоче й не буде;

Над всі ціли в нього краща

Ціль в ворожі груди.

4.

Македонці воювати

ІІо всяк час готові;

ІІокидають і пивницї,

І веселі вловн.

Їх шарФн у чистім полі,

Мов кров червонїють,

м у вічі зазирнути

Ворота не сьміють.

5.

А Паржане, що морською

Здобичю не ситі,

Що блідого Франка учять

Кайдани носити, -

Ті покинуть свої весла

З барками при морі,
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І поведуть купи бранців

У високі гори.

6.

Нехай золото роскоші

Скубрінм дарує:

ІШабля візьме нам те з бою.

Що слабий купує.

'Через неї мене краля

За коханка прийме,

І багацько гостра дочок

В матірок одійме.

7

.Я люблю хорошу вроду

У порі дівочій,

.Що голубить мене й зо сну

І цілув в очі.

Дайте ліру їй струвясту,

Нехай нам сьпівае,

ІЩо за нашу любу ласку

В батька проміняв.

8.

Ой згадаймо, як Превеза

Впала перед нами,

Як стогвали Превезвни

У нас під ногами!

Як палили ми їм стріхи,

Скрині пліндрувалн,

Як богатих побпвали,

Гарних бранок брали.

9.

Не поможуть сльози в мене,

Як вязниця тужпть;

Страху й жалощів не знає,

Хто везиру служить:
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З того часу, як Пророк наш

Присьвятнвсь у Бога,

Над Алї-башу не бачив

Молоднк нікого.

10. е

Іііслав сина до Дунаю,

Нехай жовтий гине,

Нехай мре джавур, як оком

На бунчук наш кине!

Потечуть крови людської

У Дунай потоки,

Завдадуть Москві печали

По всі вічні роки.

11.

Селїхтару! вийми з піхви"

Шаблю сераскиру!

Загудїте, тулумбаси!

Нам не треба миру!

А ви, гори, ви громами

З нами так прощайтесь:

,;Або в здобичу вернїть ея,

Або й не вертайтесь!“

ЬХХІІІ.

Прекрасна Греціе, сумний останку слави!

Упала ти, однак велика і в упадку.

Тебе уже й нема, а ти таки безсмертна.

Хто-ж би тепер зібрав дїтий твоїх до купи,

Щоб давню сокрушить, нривичню вже неволю?

Не ті вони тепер, що в Термопілях ждали

Свого кінця колись, вояки безнадійні.

О, хто той бодрий дух здолїв би воскресити!

Хто-б кипувсЬ-нолетїв од берегів Еврота

І викликав тебе з холодної могили?
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ЬХХІУ.

О духу нольностні як ти із 'Гразивулом

Зійшов на висоту велишнього Цилея,

Чи ти-ж бо чув тоді годину нещасливу,

Що Аттиву твою пуствнею зробила?

Вона не трпцвтьом тиранам підлягає,

Нї, всякий солопій над нею верховоднть.

І не встають сини її, вепнують марно

І ннкнуть до землї під Турчина рукою.

Рабами родять ся, рабами й умирають;

І в слові і в дїлах людьми буть перестали!

І ЬХХУ.

О, як вони у всім 'пріч Форми стали иньші!

І хто, споглввувши на їх блискучі очі,

Хто-б не хотів, щоб знов твоїм огнем сповнились,

О вічна вольности, ти вольностн сьвятаяі

Між ними многі ще мечтають: близько время,

Що верне предків їх прославлене наслїдство.

Чужої помочи щоденно внзирають,

Не нажать ся самі на ворога устати

І вичерпнутн геть імя уже безславне

Із книги мрачвої заслуженого рабства.

ЬХХУ'І.

Наслїдственні раби! хто хоче бути вольним,

Той сам на ворога ударити повинен.

Побіду нам дає своя правиця власна.

Хиба Москаль чи Ґалл воставить вас? нїнолп!

Хоч ваших ворогів чужа й потопче сила,

Свободи алтарі про вас не запалають.

Ґеленсъві праотці! боріте супостата!

Тп-ж, Греців, своїх панів хоч переміниш,

Підвладнього свого не переміниш стану.

Не сорома твого лїта минули, -- слави.

ЬХХУІІ.

Що у джавура взяв Аллах про Магомета,

'Ге може знов джавур одняти ув Осмава,
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І навіть і сераль подужае зайняти,

Або той Вагабіт, що одібрав гробницю

ІІророчу й нриноси позабирав побожні,

Новий проложить шлях крівавий свій на захід. \

Та вже ніколи, ві! Свобода знать не буде

А раб рабовн тут наслідує у праці,

І працюватиме по безконсчні роки.

/ ЬХХУІІІ.

Уважмо-ж, як вони веселі перед поетом,

Перед тим каяттєм, котрим сьвяті обряди

Скидають з грішннка тягар його смертельиий

В сухояденії та молитвах всеношних.

Поки-ж верету ім те каяття надїне,

Дозволено усім веселощів днів кілька.

Тоді всяк тайкома бере свою частину.

Танцюють у масках, в днвовижній одежі,

До гурту пристають процесій карнавальннх,

Піснями. й жартами сповняють всі майдани.

ЬХХІХ.

І де веселощів більш, ніж в тобі, Стамбула,

Колись властнтелю іх гречеського царства?

Дарма що Софію тепер поганять чалми

І марно Греція своїх престолів іще.

(Ахї горещі іі всегда мій спів сповняютьі)

Співці іі були веселі, бо свободні.

Всі чули радощі, тепер каратись мусять!

А все-ж я не видав нїде такого виду,

Ніде я не чував таких пісень принадних,

Як ті, що береги БосФорські потрясали.

ЬХХХ.`

Гукали береги своїм веселим гуком;

Переміняла ся' гучна музика часто,

Та не вмовкав іі ні на мінуту голос.

Під неі веслами гребці у міру били;

чайльд гхгольд. а 1
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Хвилюючисъ вода стогнала мельодично.

Цариця вод в небес дивилась благосклонно,

І, як часом вітрець проносивсь по над хиб'ю,

Здавалось, що вона метала сьвіт з престола.

І вивирала ся в БосФорі ще яснїща,

Аж хвиля сяевом осьвічувала беріг.

- ЬХХХІ.

Легенькі каюки по піні пробігали.

На березі в танках Гречанки врасу-нались,

Ні думки не було ні в кого про домівку.

Як очі огняні і трепетиіі руки,

Стрічаючись в танці, відплачували щедро

За погляд поглядом, стисканнєм за стисканнє!

О молода любве в трояндовім віиочку!

Щоб там ні говорив премудрий або цинік,

Такі часи одні, одні вознаграждають

За довгі роки зла і мук усяких жиані.

ЬХХХІІ.

Но в цім гурті густім, веселім маскарадї

Чи вже-ж нема таких, що серце тайно бвть ся

Журбою, ба й лице спокійне дпше нею?

Таким і тихий шум морський здаєть ся ехом

Зітханвя марного, про що душа жадає;

Таким веселощі нарядэкеного гурту

Противні, як і все, чим вищий дух гордуе.

Як їм ненавиден безрозумний сей регіт!

Як довго ждати ім здаєть ся того часу,

Щомусять свій наряд на саван проміняти!

ЬХХХІІІ.

Так мусить чувствовать, хто Греком народив ся,

Коли ще хоч один в патріот між Греків, -

Не той, що про войну балакає, а в рабський

Сховав ся мир, або зітхае про утрати

І з сьміхом на устах говорить до тирана,

І рабський острить серп, не меч. О грецька земле!
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Тебе ті люблять менш, кому дала тп більше, -

Дала рождение, кров і ту високу повість

Про предків-лицарів, героїв достославних,

Що виродків твоїх повинні-б застпдити.

ЬХХХІУ'.

Як знов проявить ся лякедемонська строгість,

Як Єиви родять знов на сьвіт Епамінонда,

Як будуть в Аеииян серця в грудях великі,

Як грецькі матіркн рождатимуть героїв, -

Тоді воскреснеш ти, тоді, не перше встанеш.

Щоб царство виросло, тисячоліття треба,

А час один його у прах повергнуть може:

'Го як же чоловік те свево поновить,

Як добродїтелі великі знов приклнче
ы

І время побідпть, і время и людську долю?

ЬХХХУ.

А все-ж як гарна ти ще й в старощах сумливих,

Країно і богів забутих і героїв!

Твої сади цвитуть, твої снїги біліють,

І все показує, що ти _ коханка неба,

Хоч жертівні твої й храми до ґрунту никнуть,

І, розбиваючись під лемешем ратайським,

Мішають ся в одно з гербиською землею.

Так смертного життя зникають монумента;

Так все в свою чергу зникає-погибае, ›

Опріч великих дїл у слові ґенїяльнім;

ЬХХХУІ.

Опріч подекуди самітпьої колонки,

Що стоя плачеть ся над сестрамп в руінї;

Онріч воздушного Трптонового храма,

Що красить ще й тепер Колонську дику скелю;

Опріч надгробпща забутого вояки,

Де камінь у моху, під мурогом зеленим,

Уже не з забуттем, а з часом слабо спорить.

І тілько чужинець проходить не байдужен,

за.: ' ›= І
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Спогляпе, так як я,.зітхне від серця може,

І скаже сам собі: „Увн“! тай їде далій.

ЬХХХУІІ.

І все-ж бо небеса твої такі-ж блакитні,

І гори з скслями таніж, як перше, дикі:

Гаї твої густі, поля твої зелені;

Олива родпть так, пк під Мінерви овом.

Меди свої Гімет дае тобі, як перше,

Веселая бжола пахущі замки строїть,

Свобідна странницн по воздуху нагірнім.

Феб довго аолотпть твоє роснішне літо.

Понивла слава, честь, свобода і ісиуство:

Природа гарною по давньому зісталась.

ЬХХХУІІІ.

Де-б пї стуиили ми на сїй сьвящениій иочві,

У тебе не знайти вульґарного куточна.

Нї, широко кругом иростерлось царство дива,

І Музи видумки всі' правдою здають ся,

Аж поки втомишІ ся дивити ся на сцени

Найперших наших снів, що нам колись тут снились.

Тут гори і поля, гаї й ховми й байраии

Ту силу нехтують, що все поруйиувала.

Руйнує вік Аоин храми і башти горді,

Тебе--ж ощаджує, старезний Маратонеі

ЬХХХІХ.

І сонце і земля, та не раби ті-ж самі:

Все так, Як і було, ,пріч власти чужоземцп,

Гряницї поля тіж, та-ж безгринишня слават,

О поле, де орда Персидсъиа впала вперше

Перед титєм меча безтрепетних Геллєиів!

Зісталось ти таким, як в день твоєї слави,

Коли твоє імя маґіиесьним зробилось.

ІІромов його, і всяк перед собою бачить

Незміряний майдан, иезлїчсні два війська,

Страшний, потужний бій, незабутну иобіду.
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ХС.

Втїкав із звідси Перс без стріл, з розбитим луком,

Гонив завзятий Грек своїм крівавим описом.

Над ними висоти, під ними поле й море,

Попереду йде смерть, позаду істребленнв.

Таке було тоді; а нині що зісталось?

Який сьвятий трофей вприкметив ґрунт сьвящеинпй,

Оповідаючи веселий сьміх свободи

І сльози Азії? Хнба розбита урна

Та обезчещена, розкопана могила,

Та нрах той, що чужа підкова возметае?

ХСІ.

ІОднако-ж і до тих прославлених останків

Стікатимуть ся ще зидумані пільгрими,

І довго, довго ще витатиме мандрівник

Край битов і пісень під вітром іоиїйськнм,

Історія-ж твоя й твоя безсмертиа мова

Молодїж надихать країн далеких будуть,

Ти, гордосте старих, ти молодих науко,

Кого так штить мудрець, а барди обоэкають,

Як нам сокровпща свої Паллада й Муза,

Одкрившн висоти, велять благоговіти!

' І ХСІІ.

Розлучені серця зігхають до домівки,

Коли там ,рідний хто курінь веселим робить.

Хто одинокий тут, пливн собі здоровий,

І очи наспщай коханою землею.

У Греції нема веселощів громадських,

Но той, кого журба по свойому голубнть,

Зістань ся тут: навряд чи будеш жалкуватн,

Що кинув рідний край, мандруючи тут стиха

110 берегах річок осьвячених, дельФійських,

Або по тих місцях, де Грек вмирав із Персом.

ХСІІІ.

Нехай такі ідуть у ею еьвященну землю,

Блукають в тихостн серед пустинь мапчних,

`
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Та не касають ся сих дорогих останиів

І більше не псують иоисоваиих сьвятнлищ.

Храми сї не про те збудовано велишнї.

Шануй, що нації колись ушанували!

Нехай твій рідний край плвмований не буде,

Нехай тобі щастить, де тп на ноги зняв ся,

Щоб чесних радощів дознав вси щасливий,

Які дав любов і жизнь дарує смертним!

ХСІУ.

'А ти, хто в пісні сій, аж надто вже розлогіп,

Віршами лїнощі без слави приголубив!

Замовкпе голос твій серед співцїв чутнїщих.

Ти з ними и пе борись за увядущі лаври.

Несила боротьбі те серце ворушити,

Що й похвала йому байдужна і догана.

Бо захололи вже серця ті дружні-рідні,

Котрих би він жадав задоволнти словом.

Від кого-ж похвалн тому собі шукати,

В кого на сьвітї вже нікого не зісталось?

ХСУ.

Нема вже і тебе, моя кохана й люба!

До купи нас обох вяэали молодощі.

Про мене ти була тим, чим иїхто вже більше..

Не гордувала ти і недостойиим мною.

ІЦо жизнь моя тепер? ти перестала жити!

Не підоэкдала, щоб мандрівця привитатн.

Сумує він, що в двох годнн тих не побачим.

Бодай їх не було, або були грядущі!

Хиба-б того вернувсь, щоб знов сюди втїкати.

ХСЧІ.

0! вічно любяша, любезна і любима!

Як себязна печаль вдаеть ся у минуще

І думки стягує, що лучче-б відогнати!

Но в мене тінь твою останню візьме время.
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Жорстока смерте! тн все одняла у мене;

І матір і того, хто був найлуччим другом.

Тепер взяла й її, що більш була й над друга.

Ніколи стріл своїх так густо не метала.

Ти з тугою нову совокупляла тугу,

Аж поки відняла все, чим я в жизнї тішивсь.

ХСУ'ІІ.

І себ-то мушу знов мішати ся до гурту,

І там шукать всього, чим серце, мир гордує,

Де орі'ія гуде і сьміх регоче марно,

Де в серці тілько Фалш, ямки й морщви на щоках,

А мучений їх дух ще й у-двое слабує?

І себ-то мушу знов лице робить веселим,

Ховаючи під ним нудьгу, печаль, досаду?

І борозни по нїм ироводитиму сьміхом,

Щоб опісля по них тенли гіркі потоком,

Або-ж коиилити притворно-згорда губи?

ХСУІІІ.

Яка біда зо всіх у старощах найгірша? і

Що робить на лицї найглибшими морщини?

Те, що наймильше нам, все вичеркнуто з жизні.

І одинокі ми, як я тепер на сьвіті.

Перед Каратслом схиляюсь я низенько

На тім руйновиші надій і мрій сердечних.

Теніте, марні дні, течіть собі байдужио,

Коли вже время все умчало, що любив я,

Все, чим душа моя на сьвітї веселилась,

А горе старощів побило мій первоцьвіг.



дописки до другої пісні.

_

1. Отр. У., ст. 39.

Або розкрий-розрий прославлвну могилу.

У Грсків не по всяк час було в звичаї па

лити мертвих. Великого воїна Аякса в особливо

сти поховано цілим.

2. Стр. ІХ., ст. 40.

Що знатиму _ душа тепер твоя блаженна.

Споминка про Кембріджського друга, мо

лодого Едлестона. „Він (писав льорд Байрон) був

шестим з тих, що я 'втеряв' за чотири місяці

з друзів і роднчів“.

З. Стр. ХІ., ст. 41.

І море, китиош, везти іїс не давало.

Корабель з античною здобпю розбито в

Архінелязі.

4. Стр. ХІУ., ст. 42.

І не дало Ійому пустоиштн Аоини.

Грецький історик Зосим пише, що Мінерва

з Ахиллом відэкахнули Алирика від Акрополя.

А по нньшнх звістках і'оцьний цар був такий же

руіннник, як і шкоцький пер.

5. Стр` ХЧІІІ., от. 43.

Гармапш до ладу, оїтчата зеершу стсля.

Щоб не падали оцупви і екипки на палубу

підчас потреби.

6. Стр. ХХІ., ст. 44.

Тут грубий Аріан у сти/ни, стшоо дзвонить.
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Аріои був зиакомптий сьпівець і цитрист ва

острові Лесбосї 620 року до Р. Хр. На хребтї

дельфіна доплив до миса Теиара.

7. Отр. ХХІІ., ст. 44.

Ооьвг'чує з небес Генато титим сьвітом.

Геката - богиня місяця. Греки взяли її у

Єракіян. _

8. Стр. ХХХ., ст. 47.

Флъоренсо гормщв! колиб шимерне серце.

Місгріс Спеисер-Сміт, талаитлива, но екоцен

тричия дама, що з нею спізиавсь поет на Мальті.

Із иньшпх його споминок видно, що він був більш

вязнем її принади, нїж хоче тут виявити.

9. Стр. ХЬ., ст. 50.

Лєвкадський мовний мис. Давно йому шотїлось.

Ленкадія е- тепер Санта Мавра. З миса, як

переказують, Сафо сгрпбиулз. в море. Місце те

ирозвали стрибком закоханоі.

10. Стр. ХЬМ., ст. 52.

Що другий Цезарь-царь воздвиг на память бою.

Навпроги остаиків Акціюма, над затоном

його Август спорудив Нїкополїс на спомин свого

звитязтва. Тепер лежить в руїнах.

11. Стр. ХЩЇІІ.,~ст. 52.

Крівавая рука його народом править.

Славинп Алі-Ваша. Льорд Байрон гостював

у нього три дни і Іписав про нього, що се чоло

вік високо даровитпй.

12. Стр. ХЬУІІ., ст. 52.

І тілько золото бере над ними гору.

ІІять тисяч Суліотів у скалах і в замку

Сулї держались вісїмиацять років против три

цяти- тисяч Альбанцїв, иапослїдок взято їх під

купом.

13. Стр. ХЬІХ., ст. 53.

јКиве там налуівр, не грудий, не жорстокий.

Калуїерами звуть ся грецькі ченцї.

А
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14. Стр. ЫІІ., 54.

Додано! де твої дуброви стародавні?

В Епирі, в Додонї, в вемлї Додоиіі, пробу

ван у давні давна оравул. Іірорицалище було при

сьвячене Зевесови. Він проявляв свою волю но

лиханивм гилля сьвященого дуба, або-ж дзюр

котанивм води сьвященого потоиа.

15. Стр. ЬУІ., ст. 64.

РабиІ г' свнуши, янчарі г' сантони.

Савтони, мусульманські сектантн. Вони при

видують ся божевільними, і їх через те вважають

за сьвятих і натхнених.

16. Ст. ЬУІІІ., ст. 56.

І делїй з вигнутим мвчем в страшенній кучмі.

Делі - ляйбстража турецького гетьмана.

17. Стр. ЬІХ., ст. 56.

Се кличе мувдзг'н: Нема другого Бога.

Муедзін-сьпівака, що кличе мусульман до

молитви. Співцем був тоді' хлопець, і співав су

мовитим речитативом сї слова: „Бог всевишнїйі

Я сьвідчу, що нема Бога опріч Бога, а Магомет

його пророк. Ідїте молитись в жилище спасения.

Великий Бог! Нема Бога опріч Бога!“

18. Стр. ЬХПІ., ст. 57.

Розплатою за кров, пролиту по зьвтрячи.

Писане се 1810 року, а року 1822 стято г0~

лову Алї-Баші і одвезеио в Стамбул. Там її ви

ставили на серальськвх воротах.

19. Стр. ЬХХІ., ст. 60.

Усякшї, молодець свою відкинув шаблю.

Слово паликар _ скорочено ІІаденаей. Се

назва воїнів, і Греків і Альбанцїв Ромейської

мови, по украінськи молодець, як оФіціяльио

звали козаків: „панове молодці“.

20. Стр. 5., (стр. 61).

А уПаржанс, що морською

Здобачю нє ситі.
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Парга -- побережний город в Альбанії, на

крутій горі. Оборонявсь од Порти в союзі з Ве

нетами від 1401 аж до 1797 року. В 1800 році

підпав під Турка, та ше борикавсь до 1819 року.

Тодї вже мусіли пірати Паржане піддагись Яків-

ському баші, та більша їх частина порозволіка-

лась по йонїйських островах.

21. Стр. 8., (стр. 69).

Ой згадаймо, як Превеза

Виала перед нами.

Побережний город в Альбанії, Превезу, взято

штурмом у Француза.

22. Отр. 10., ст. 63.

Нешай Жовтий гине.

Великоруса Турки прогнали Жовтим.

23. Стр. 11., (стр. 63).

Селіитару! вийти з та'ви

Шаблио еераскиру.

Селіхтар - мечоноша. Сераскир, по ту

рецькп серіаскер - гетьман. Вибираись із трьох

бунчучних башів.



ПІСНЯ ТРЕТЯ.

___.

І.

Чи личенько твоє на материне схоже,

Моя дитинопько, моя кохана Адю?

Як бачив я твої очпцї голубенькі,

'Годі вони менї всьміхиулп ся, і зараз ,

Ми розлучились, та не так, як сей раз, доню,

0, иї! в надією...

ІІрокпнувсь, і зликав ся.

'Кругом реве вода, в горі вітри бурхають.

ІІливу я знов, - куди? не знаю й сам; ио время

Минуло вже таке, що, як втікав від мене

Мій рідний Альбіон, радїв я, чи печаливсь.

ІІ.

І знов на морі я, і знов пливу, і хвилї

Басують у низу,-мов кінь, що добре знав,

Який їздець його... Чолом, чолом, ревучі!

Несіте, мчіть мене, куди самим вам любо!

Нехай хитаєть ся, мов комишина, щогла,

І парус порваний літає-бе по вітру,

Аби я плив та плив: бо я, мов та зїлина,

Що впала із скали у піну океаиа,

Тай поплпла собі, куди її погиала

Хуртовпиа морська, диханне бурі бурне.

ІІІ.

Як жизнь мои була ще літо молодецьке,

Сьпівав я про 'диого баиїту мрачиих думок.
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СюЙ тему знов беру, що тілько розпочату,

Беру з собою в путь, як вихор чорну хмару..

В тій повісти слїди внаходжу довгих думок

І вже засохлпх слїз. Вони в своїм потоцї

Безплодну борозну віставили позаду,

По ній же то ідуть важкі годи, і сиплють

Останні'й вже пісок, пісок сумної живнї,

В котрім нї квіточки не виросте до віку.

Іії.

Ще в юні днї мої, чи в радощах, чи в тузї,

Здаеть ся, що мов втернло серце й лїра

Одну струну: тепер Фальшать вонп обоє.

Шкода вже може так сьпівати, як сьпівалось;

Однак, хоч і сумна, вподобав я сю пісню,

Аби вона мене будила з сну важкого,

Із сну себязного чи радостн, чи туги,

Аби кругом мене розкинула завбеннв.

Знайду принаду в ній, ~- хоч я один, тай годі, _»

І полюблю сей сьпів, як тему благодарну.

У.

Той хто старим зробивсь на сїм мізернім сьвіті

В дїлах, а не в годах; хто в преісподню жнзні

Проникнув, що ніщо його вже не здивує,

І серце так запік, що вже його не зможе

Панахать острий ніж любви, печали, слави,

Амбітности, борби в мовнущому терпінпю, _

Той скаже вам, чого він тулить ся в. вертевах,

Бо там самотина воздушиих ліків повна

І форм, що хоч старі, во віки молодими

Живуть в чарованім сьвятилищі душевнім.

УІ.

Про те-ж ми й даємо своїм ідеям Форму,

Щоб жити в твориві життєві потужним, вищим..

Бо, даючи її, як я тепер, ми жизию

Владїемо, що ми ж її собі втворили._
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Хто я? що я? Ніщо. Ти-ж на ніщо, о духу

Моєї мисли! Я тобою обіймаю

Всю землю, сьвіт увесь. Я невидим, а бачу.

З тобою горючи і злившись через тебе

З істочнином твоім, я чувствую безсмертио,

Тоді як вже моє погасло, зникло чувство.

УП.

Но мушу думати не так завзято, дико.

Я надто довго вже помуро думав, ноти,

Поки мій розум став кинучпм чорторивм,

Безоднею огня і вихром'бурних мислий.

Не навчен в юности гнуздатп серце яре,

_Джерела жизні я отроював на віки.

Тепер уже шкода! Та я неремінвв ся, ›

Хоч сили маю ще доволі переносить,

Чогоі время вже само не иеремінить,

Вкупіать гіркі плоди, не нарікать на долю.

УПІ.

Но годі вже про се. Було воно, _ минулось.

Нема вже більше чар, і слід іх иід печаттю.

Наш Гарольд знов явивсь по довгім мандруваннї,

Тепер він не хотів нічого серцем чути,

~Окритий раками, що хоч і не вбивають,

Тай не загоять ся. Усе зміняє время;

Змінило і його в душі і на обличчі.

Не так палка душа, не ирежня сила в тілї:

Во і літа не ті. Тепер вже кубок жизні,

`чЧароваиий Фіял лиш по краях іскрив ся.

ІХ.

Він хутко випив свій; на дні поливь побачив.

Та знов його налив з чистіщоі криниці,

На ґрунті праведнім; і думав, що до віку

Иому сей чистий ключ дзюрчатиме. Даремно!

Усе таки ланцюх круг нього невидимо

›Обвивши ся томив і мучив його тяжко.
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Не дзвякав той ланцюх, нїхто його не бачив,

Но тягота його довічиьою здавалась.

І мука більшала, що більше Чайльд дивив ся

На сцени сьвітові ввіходячн між люди.

Х.

Холодний, сторожкий, він думав, що знов можна

Вмішатись в людський гурт; що дух його втвер

[див ся

І оградивсь умом, ні-же не уязвимнм;

Що, хоч не радощі, то й ніякі печалї

Не ждуть його тепер, і що, усїм далекий,
Стоятнме собі один серед громади, і

Знаходячи душі в гуртї людському пищу,

Таку як у чужих знаходив собі землях,

Дивуючись руки Господньої творенням

І нічним красотам велиіиньої природи.

ХІ.

Хто-ж міг би бачити роскішную троянду,

І нею не хотів узблнзенька любувати?

Хто з нас подивить ся на повні, сьвіжі щоки,

І не подумає, що серце лїт не знав?

Хто славукрізь туман загледить' над горою,

І сяєва її доскочити не схоче?

Знов Гарольд кинув ся в потік широкий жизнї,

І время поганяв, у вирві завертївшись.

Да'вища вже була тепер мета у нього,

Нїж у жадиі лїта гарячих молодощів.

/

ХІІ.

Но скоро постеріг, що він з усіх найменше

Годивсь мішати ся у чоловіцьке стадо,

Бо мало спільного було у нього з людьми.

Він не навчивсь хвлить під иньшпх власні мисли,

Хоч в юности вони йому знуздали душу.

Свободен розумом, не думав підклонитись
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Ііід верховодство тих, з котрими знай боров ся.

Він гірко бідунав, та в горі був прегордий.

І стілько жигні мав у власній самотині,

Що пробувати міг і без людий на сьвіті.

ХІІІ.

Де гори висились, були там його друзі;

Де океан котивсь, була його домівка;

Де небо голубе і сонце сьвітить любо,

Там він блукав-гуляв. Ііустпня, гай, печера

І хвиля пінява були йому розмова.

Він з- ними розмовляв ясним, виразним словом,

Виразним і ясним над материну мову,

Котру не рідко він бувало забував

Задля рітіий, що їх проміннєм вимовляло

Вечірнє сонечко на озері блискучім.

ХІЧ.

Мов ті Халдеяни, він зорі пас на небі,

Іх оселяти вмів созданнями ясними,

Як те промінне їх. Тоді в його всі чвари

І бренности людські із памяти зникали.

Щаслпвпй був би він, коли-б на впсокоети

Всегда державсь умом. Та іскру ту безсмертну

Згашає наша тлінь, завидуючн сьвіту,

Куди вона летить, немов порвати хоче

Ланцюх, що нас держить від сяева далеко,

Від осяйннх небес, котрі до себе кличуть.

ХУ.

В жилищах же людий робив ся він трівожнпм,

Утомленим, сумним, важким собі самому

І всім другим кругом, мов сокіл у неволі

З приборканим крилом, що тілько шир безнрая

І дім йому і кров. І знов тоді на нього

Находнла печаль, і рвавсь він, мов із клітки

Той дикий бєть ся птах, що окрівавить піррє

ІІручись крізь дротяні своєї башти стіни.

„і
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Так огняна душа його крізь груди рвалаеь,

Сумуючи в людській тісноті та неволі.

ХУІ.

Оамовигнанець Чайльд знов по еьвітах мандрує.

Надії вже нема, та меньше стало горя.

Уже і те одно, що він живе даремно,

Що все він утеряв по сей бік гробовище,

Се рокове внаття снокійно-безнадійне

Одчаявню його веселість надавало.

Була вона така, як на морі під бурю,

Що тоне корабель, а деріі-пірати

У нянетві топлять страх, і в безумі стрічають

Свою видиму смерть. Боявеь іі впинятн.

ХІЇІІ.у

Стій-зупиниеь! бо ти імперії прах топчеш!

Останки труеу тут землі лежать зариті!

І місце се пусте, без бюста-монумента?

Тут не воздвигнуто ніякої кольонни?

Як бачите, нї же! Однак урок моральний

Говорить просто нам: Нехай земля ся буде,

Чим і була вона. Як той червоний ливень

Підняв кругом пашню! І люди більш нічого

З тебе не віднесли, останнє й перве поле!

Не віднеели з тебе, царетвориа нобідо?

ХУІІІ.

І Гарольд зупинивсь на лобному сїм місці,

Могилі Франції, Ватерльоб крівавім.

Як сила, що дае такі дари великі,

Збагнїтувала їх в одну лиху годину!

Як слава перейшла із рук у другі руки!

На вищу висоту піднявсь орел в останнє,

І потім ізорав крівавим кіхтем поле,

Пронзенний стрілами соединенних націй.

Амбіція й труди, все обернулось в нївець:

Кайданів сьвітових він поволїк уривок.

чвйлъд гАтольд.

'т
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ХІХ.

Возмездє праведне! Нехай грнзе-кусае

Удила гордий Ґалл, і пінить ся в кайданах.

Но чи побільшало свободи? Чи народи

Крівавились про те, щоб одного подужать?

Чи може злїплене новіщим робом рабство

Просьвічеипй наш вік своїм болваном зробить?

І вбивши лева ми поклонимо ся новку, -

Перед престолами колїна рабські схилим?

Нї, перше докажіть, а там уже й хвалїтесь.

ХХ.

А нї, не хвастайте, що повалили злюку!

Шкода тих слїз гірких, що рнли гарні щоки!

Шкода первоцьвіту, що під ноги тоитали

Руїнники садів Европи й виноградів!

Шкода тяжких годів смертий, неволї, страху,

Що ми перенесли, переболїли серцем!

Шкода-ж і торжества возставших мілїонів!

Найкраща слава, що меча обвине міртом,

Така, яку стяжав серед Аеин Гармодій,

Що вдарив сьміливо із другом на тирана.

ХХІ.

Столиця Бельгії нічним гучала балом.

Забрала красоту і рицарню до купи.

Над уродливими сьвітились люстри ярко,

Хоробрі воїни дивились ім у вічі,

І тисяча сердець у грудях щаствм билось.

І як музика свій здіймала гук роскіший,

Очима до очий із них них любов стріляла.

І все було, як дзвін весїльний, ирещаеливе.

Аж ось, чи чуете? иепевне щось ревнуло,

Як величечний дзвін по мертвому здалека.

ХХІІ.

Ви чули? Нї, то був чи вітер, чи то гуркіт

Возів на вулицї далеко по камінню.
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Танцюймо свій танець і радощів ие псуймо!

До ранку геть із сном! Тоді вже молодощі

Із солодощами обіймуть ся, щоб гнати

Крилатіі часи... Ні, слухайте! чи чули?

Знов глухо загуло, немов луна лунула.

Ось ближче, виразніщ, страшнїще і страшиіще!

До зброї! Тулумбас! До зброї! Се ревнули

Гармати: почалась далека канонада!

' ХХІІІ.

У ниші під вікном розложистої зали

Сидів нещасний вожд Бруисвицький. Він най

[перший

Із балевих гостий зачув той гук далекий,

І захопив його пророчим ухом смерти.

І як сьміяли ся, що се йому причулось,

Він серцем зрозумів, що то ревла гармата,

Та, що його отцю послала в полі ложе.

І сила иомстою такою запалила,

Що тілько кров одна могла іі згасити.

Він рушив у поход, і ліг у первій лаві.

ХХІІІ.

Ах! і туди й сюди хаиають ся, літають,

І сльози котять ся, і треиетна трівога,

І щоки біліі, що за одну годину ,

Сияли на хвалу иринадности своєї.

І тут же то були ті похопні прощання,

Що з молодих сердець всю жизнь повибирали,

І ті важенвії зітхання, що вже може

Ніколи більше іх почути не судилось.

Чи стрінуть ся-ж іще ті очі із очима,

Що ніч була ясна, а ранок встане чорний?

хху. Д

Скакають на комонь, рівняють ескадрони,

І грукотять вози, і мчять ся без уваги,
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І в лави нашвидку становлять ся до бою,

І грім глухий реве, мов під землею стогне,

За залпом новий зали оддалеки гуркоче,

А близько тулумбас трівогу бв і будить

Військових _ ще й зоря на небі не займалась.

Тим часом граждане від страху поніміли,

Насилу шипотять поблїдлимн губами:

„Се неприятель! він! Іде, йде, наступае і"

ХХУІ. '

Високнм голосом і диким „Камерони'

Висьпівув дуда, сю пісню Льочіеля,

Що слухали ії старі Альбіна Шкоти

І давні вороги Альбінців-Шкотів, Сакси.

Як страшно у ночі кричить, як диво піброч!

Но те-ж диханіє, що дме у гірню дудку,

Вдихає в земляків жорстоку іх одвагу.

Вони пригадують тисячолїтню повість

Про славу Евансів і Дональдів потужних,

Які вони в кланах були вождя-герої.

ХХУІІ.

Над ними віялись густі гаі Арденські,

І як ішли вони до бою по під віттем,

Природа елїзми їх, росою обливала,

Сумуючи ~ коли вона над чим сумує, -

Що вже не вернуть ся хоробрі: бо нритопчуть

Їх, мов густу траву, що се тепер під ними,

А прийде знов весна, рости над ними буде.

Ся маса огняна хоробрости живої,

Як хвиля ринеть ся на ворога в заввяттї,

І потім _ у землі холодна гнити буде.

ХХУІІІ.

Учора о півдні були вони веселі;

У вечері в крузі вродливих красувались;

Ім північ принесла зловіще гасло бою;

У раиці йшли вони у всеоружжі сили;
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У день построїлись грізновелишиїм строем,

І хмари грошові насупнлись над ними.

Що ні торохне грім, - земля землею вкрилась,

Котру засинати в крівавих ямах мусить

І сиравить похорон усїм один червоний:

І їздецю й коню, і ворогу і другу.

ХХІХ.

Хвалу їм воздали вже голосніщі струии,

Мої-ж з них одного, з тих невмирущих воїн,

Хвалитимуть: бо я отця його покривдив.

А друге, що я з ним того-ж самого роду;

До того-ж імена прославні пісню сьвятять.

А він героем бивсь, і як летіли грядом

На зріджеиі ряди знаряддя смертоносні,

Як буря бойова що найгустїйш кипіла,

Нїколи ще вона такого серця й духу

Не стріла, як твоє, Говарде благородний!

ХХХ.

Лили ся-ж по тобі гіркі, гарячі сльози:

Мої були-б нїщо, хоч як би я заплакав.

Но, як стояв я там, під деревом тим сьвіжим,

ІІід листом тим живим, де неживий лежав тв,

І бачив навкруги природи воскресенне,

З її багатими і щедрими дарами

І з обітницями веселощів грядущих,

І бачив, як весна із вирею на крилах

Несла до нас пташок байдужних і щасливих, _

Я очі одвертав до тих, що не побачу.

ХХХІ.

Я очі одвертав до тебе і до тисяч,

Що в рідних вам серцях ви пустив поробили.

Коли-б навчити іх забути вас на віки,

Про них було~б се з благ земних найбільшіїм бла

гом.

І
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Не слава, а труба архангельська підійме

Тих, до кого вони жадають полетїти.

Хоч слави гук на час печаль і втихомирить,

Не зможе мариої журбн він утолити,

І погасить огонь жадання бачить, чути.

Нї, славлене імя ще більш розогнить серце.

ХХХІІ.

Оплакують, квилять, а далїй, то й сьміють ся,

Сьміють ся квилючи, і сьміючи ся плачуть.

Всихав дерево, та ще впаде не скоро.

Без щогли й паруса судно на морі плавле.

Предовго сволоки в сьвітлиці шащелїють

І якось не дають сьвітличній стелі впасти.

На замку мур стоіть, як всі бойннцї зникнуть.

Кайдани ржавлеаі того переживають,

Кого вони колись держалн у темннцї.

Так і в грудях нїмих живе розбите серце.

ХХХІІІ.

Як зеркало в друзках, що множить ся без ліку

І стілько образів дає в своїх частинах

Того, хто був один, на скільно розібєть ся,

Все більше, що дрібніщ воно в друзки побзть ся,

Так бідне й серце, що не хоче забувати

І в споминках живе тихе, холодне, кровю

Не грізть ся, болить в своїй безсонній тузї,

І низ до кінця; і так приходить в старість.

Не подав воно знаку, нї виду муки:

Таких бо нам річий не вимовляе слово.

ХХХІУ.

В розпуці нашій в життє якесь таємне.

Живеш отрутою, і корінь твій годує

Ъіття твоє сухе. Бо вмерти ~ річ байдужня.

Ні, жизнь дае плоди найгіршоі печалі.

Такі як яблука, що Мертве море родить

На берегах своїх: розкусиш ~ попіл тілько!
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Коли-б ми жизнь свою лічили тілько днями

Щасливими, і час, одну годину щастя

Взялн за цілий рік печалі да турботи, -

Чи налічив би хто хоч шість десятків років?

ХХХУ.

Вік чоловічееький ізміряв Псальмовівець.

Не вельми довгий вік, да ти, коли се правда,

Завидував йому, летучому мгновенню,

Фатальний Ватерльо! Про тебе нам глаголють

Без ліку язики. х діти знов ту повість

Розпустять по сьвітах, мов ехо невгавуще,

І скажуть: „Ми в той день з народами Европи

Взялись тут за меча і били ся потужно“.

Отее-ж воно і все, про що сей день великий

Зістанеть ся по вік у споминках народних.

ХХХУ'І.

Тут пав найбільший з нас і між людьми незгір

0 духу, созданий антітезичним робом! [ший.

То про найбільші ти, то про малі знов речі

З тією-ж пильностю дбав, піклував, труждав ся.

Коли-б ти в крайноетях умів держатись проміж,

Престол твій ще-б стояв, або не був ніколи.

Одвага бо тебе і підняла й звалила.

Ти імператорську ще й досі строїш міну,

Вселенною и тепер ще хочеш потрясати,

Зевесе міміки, сценічний громовержцю!

ХХХУІІ.

І побідитель ти землі, і побіжденний.

Вона й тепер іще тебе, страшний, боїть ся.

І дикее імя твоє ніколи більше

Між людьми не гуло, як ти нічим зробив ся,

Як іграшкою ти зробив ся тілько слави, '

Що лащилась колись до тебе як рабиня,

Лестила твою зліеть, твою жорстокість люту,

Поки ти сам себе почав боготворити,

І
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ІІе менш, як і раби твої, царства бездїйні,

Котрим здавав ся ти, чим сам хотїв здаватись.

ХХХІ/ІІІ.

0 ти, що був чи більш, чи менше чоловіка,

Як у великому, так само і в малому!

Ти в націями бивсь, та й утікав необзір,

То наступив царям на шию, то смиряв ся

Більш ніж який з твоїх муштрованих жовнїрів.

'Ги вмів імперію низвергнутн й возставвть,

Та ве зумів смирить нї в чому свого духа.

Ти вірно прозирав у глиб людського серця,

Та зазирнуть не вмів в свое, не знав, що доля,

Спокусииця людии, вьвізду і найвищу згаснть.

ХХХІХ.

Однак твоя душа одлив людського щастя

Зустріла з мудроетю, природи щедрим даром.

Чи то був розум, чи холодність, чи погорда,

Но ворогам вона була полиню гірша.

Як цїлий лвґіон ненависти зібрав ся

Дивитись, як твоя переміиилась постать,

Ти мовчки усьміхавсь, дививсь байдужипм оком,

Зіпсоване дитя Фортунн-чарівницї

Тоді, як утекла від нього й рідна мати,

Не нахиляло ся під грядом зол нещадним.

ХІ..

Мудріщнй став єси, ніж у твоїй'Фортунї.

Тодї бо надто вже амбітність підбивала

Тебе показувать пиху твою звичайну,

Щоб нехтувать людьми і всїм їх мудронаннем.

Годилось чувствовать до тих мудряк погорду,

'Га на чолї й устах гординї не носити,

Не понижать людий, свої знаряддя слави,

Що на твою-ж вони руїну обернулись.

Чи виграти ввесь сьвіт, чи то його програти, _

Покидька він, як ее вже й иньші доказали.
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ХЬІ.

Коли-б ти баштою на снелї був нрутезніи,

Ти міг би чи стоять, чи надати самітно.

Тоді така пиха й погорда чоловіка

Допомогла-б тобі удар терпіти мужно.

Но мисли всїх людий _ твої ступнї до тропу,

А дивуваннє їх - твоя блискуча зброя.

Тобі судило ся, що синови Филиппа,

І тілько снинувши одежу пурпурову,

Ти-б, як той Діоі'ен, міг а миру насьміхатпсь.

Земля бо циніку -- простора надто бочва. ,

ХЬІІ.

Та про людий палких спокій, се пекло може.

Оттут біда твоя, твоя погибель крилась.

Є жар душі такий, що не адолїє жити

В своїй станї вузькій, і знай із неї рветь ся

За грянь звичайного, за медіюм бажання.

Раз узгорівши ся, до віку не погасне;

Жадає дїл гучних, високих авантурів;

Не втомить ся нїчим, опріч новою тілько.

Фатальний серця жар тому, хто його носить,

1 тим усїм, кого він мусить вічно жерти.

хып. '

Від нього постають ті божевільні люди,

Що божевільними на сьвіті й иньших роблять:

Воітелї, царі, 'сектантщ системати,

_До них прибавимо соФістів і поетів,

'Га государвинів: преневпоиійвий нарід,

Що надто дьоргав душі пружини тайні

І сам дуріє 'д тих, кого дурними робить.

-Завидва, та гірка їх доля: що за щука!

Коли-б ми хоч одво розкрили сьвіту серце,

Він плакав би об тих, що правлять або сають.

ХЬПГ. Кі'

.Диханвє їх -г- борба, їх жизнь -¬ летуча буря;

На ній вони летять, щоб наконець упасти.
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І так у боротьбі згодоваиі бідахи,

Що хоч би й удалось пригоди пережити, -

У тихих сумерках, мов у біді сумують

І лежа нудять ся, і від нудьги вмирають.

Так поломя тихе, не маючи питання,

Само себе своім паланнем хуткогаенть.

Так міч одвязаний, як рака його окриє,

Зідан сам себе і тупить са безелавно.

ХЬУ.

Хто зійде на верхи високих гір, той знайде

Найвнщі висоти у хмарах і під снігові.

Хто переважуе людський рід, чи підгорне,

Нехай заздалегідь готуєть ся на завиеть

Тих, що стоять в низу. Хоч там над ним високо

Сияє сонця еьвіт, а тут в низу широка

Ровкинулась земля з бевкраїм океаном,

Круг нього ледяне каміння, і ревуча

Реве у боротьбі вад головою буря.

Отсе-ж і мзда за те, що так труждавсь-карабкавсь.

ХЬУ'І.

Та геть від нас се все! бо праведна премудрість

У власнім твориві` а ні, дак у твойому,

Природо матінко! Хто так як ти дивує

Дивами всякими на пишних узберіжжах

Твого велишнього, твого старого Рейна?

Тут Гарольд дивить ся на божественне діло,

Зобгавие всіх красот, -Ь на річеньки й долини,

На листву і плоди, на скелі, гай і поле,

На гори н виноград, на безборонні замки,

Що сиві з під плющів говорять нам: прощайте!

ХЬУП.

Стоять вони в горі, як ум стоіть високий:

Підрнтий, та в низьку зійти не хоче купу.

Ніхто в них не живе, і тілько вітер свище

Крізь мури щилясті, крізь вікна і бойниці;
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Братають ся вони і з хмарамн одними:

У свій же час були і молоді і горді.

В горі цвили стяги, в низу бої кипіла.

Тепер бойцї лежать у саванах крівавих:

Цьвіти боїв, стяги взялись землею-прахом;

На башти щилясті нїхто вже більш не вдарить.

ХІЛЇІІІ.

Серед грізних бойииць, в тих мурах неприступних,

Жила Потуга-Власть із усіма страстями.

Там гетьмани сіпак в сьвітлицях, повних зброї,

Пишались чинячи свою лпхую волю,

Не менше як і ті герої потужнїщі,

Що в давню давнину всім сьвітом колотили.

Коли-б історія лестила їм за гроші,

Коли-б поширшала земля круг Іїх оселі,

То-б на гробах увних трофеї красувалнсь,

То-б і вони були великими в потомстві.

ХЬІХ.

Які-ж то подвиги без памяти почезли

В баронських чварах їх, в боях, давно забутих!

Любов, що їх щитам блазони надавала,

З тими емблемамн, що дихали коханнем,

Ба й крізь зелїзні їх ианцери пробивалась -

А все таки й вона була у них жорстока:

Всла їх до боїв, до пожарів, руїни,

І не одна з сих башт крівавнлась за вроду,

Фатальну воякам, і бачила з узгірря,

Як сей велишній Рейн тік у низу червоний.

І..

Но ти, над всі річки багата, иишна ріко!

Щасливлнть край твої благословеині води,

І береги твої во віки-б красувалнсь,

Коли-б не нївечив твого творення розбрат,

Коли-б твої благі, великі обітннцї

Не гинули від бур і завірюх військових.
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Тоді-б твої луги, сади і виногради

Зробили-б на землї принаднии обрав неба.

А щоб вони й тепер здались менї такими,

Не достав, щоб ти була не Рейн, а Лета.

ЬІ.

На берегах твоїх кипіли сотиї битов, ›

Та половину їх без спомину забуто.

Різня громадила на купах трупа купи -

Самі й могили їх ночевли під водою.

Вчорашню навіть кров твоя обмила хвиля,

Що не зістало ся нїде анї нляминн,

І на нрозірчастім твоїм обличчі, Рейне,

Тавцює і блищить сьвіт сонця золотого.

Того-ж, що в памяти моїй лежить-чорнїє,

Не змиє вся вода, котру несеш ти в море,

ЬІІ.

Так думав мовчки Чайльд, і путь верстав свій

[дальніи;

Но до всього не був байдужен, що будило

Пташок до раннього весїннього співання.

В долинах, що могли-б утїшить і вигнанця,

Хоч на його лицї суровість малювалась,

Безчувственність тиха, що зайняла там місце

А все-ж таки на нїм просьвічувала й радість.

Вона серед таких картин і сцен принадних

Летучим сяєвом по ньому пробігала.

ЬІІІ.

Ще-ж не зовсїм любов від нього зачинилась,

Дарма що молоді літа його зотлїли

У власному огні, бо марно ми-б хотїли

Дивитись холодно, як хто до нас сьміеть ся._

Втіває серце знов до добрости людської,

Хоч одвертавть ся від усього земного.

Жорстоких надто чувств, да не таких понурих, --.~
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Так почувавсь і вів: бо ще зісталось серце,

Що вірило йому і ніжно сноминало,

І пригорнути ся міг з певностю до нього,

І у ніжні часи жив у тому він серці.

ЬІУ.

І він навчивсь любить, - не знаю вже и для чого :у

Бо у таких людий воно здаєть ся дивним, -

Нсвинні, погляди цвитущоі дитини,

Ба й в первому її годованні, чи зрості.

Що довело сей дух ненавиднопрегордий

До перемінноі, до дивноі любови,

Се нам байдужна річ, а тілько, що так сталось.

І хоч в самітности не так то виростає

Пригашена любов, вона у нього в серці

Горіла ще й тоді, як иньше все вже згаело.

ЬУ.

Щеъзіставало ся на сьвіті ніжне серце,

Як сказано, котре до нього пригорнулось

Ще ближче, ніж серця, то з'єдинає церква.

Хоч і не вінчана була любов ся чиста,

Устояла вона нелицемірно щира

Против смертельної враждибности, ще й надто

Окріпла через те, що він боровсь одважно,

А в серці женському се річ була велика.

Зістала ся любов тверда, і він здалека

Витав се серденько словами по заслузі.

1.

„Над Рейном Драхенфельс, замкована гора,

Насупилась, крута, кругом веселі згірря;

Між ними веть ся Рейн широкий, і добра

Усякого несе з підгірря на поділля.

Садами вквітчані розлогі береги;

На епадиетих ховмах роскішні виногради,

В долинах стелють ся гаі, поля, луги; \

Над ними висять ся церков, палат громади.

І
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Давно не обіймав мене такий восторг,

Та у двое-б дознав його з тобою в двох.

2.

„Сільські дівчата йдуть черезісей пишний рай;

Їх темноголубі сьміють ся оченята;

В руках у них квітки, весїиний урожай -

На всї свої дари природа тут багата.

В горі, де нї спогляиь, стоять старі баштп,

І крізь зелений плющ їх снвина сіріе;

Тут арки гордої і в пустках красотн,

Там виноград, пиха і втїха краю, спів.

Усе тут є; нема про мене одного

Тебе, коханої, край сердеиька мого.

3.

„Отсе-ж я шлю тобі лілїї, дар чужих,

Хоч знаю, що вони повянуть, поки зглянеш,

Поки твоя рука ніжна торкнеть ся їх,

Та не цурайсь, 60 ти мене по них спомянеш.

'Того-ж бо тілько я так ними й утішавсь,

Що погляд любий твій на них спочине-ляже,

І спогадаєш, як один я побивавсь,

Один серед чужих, _- сей дар про все розкаже.

Були лїлїї сі живі, як я держав,

Від серця до твого їх серденька післав.

4.

„Як благородна йде, хвилюеть ся ріка!

І скільки чар нових що-разу відкриває

У загогулинах, котрі моя рука

Як виписать пером, як змалювать, не знає!

Знайшло-б собі куток прегорде серце тут,

Із нього рай земний само в собі зробило;

Знайшов би й я собі найкращий тут ириют,

Коли-б ти, ссрденько, зо мною говорило,

Коли-б дивились ми на пншний Рейн у двох,

"-\..,Коли-б ділила ти зо мною мій восторг“.

_"
`
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ЬУІ.

Там коло Кобленця, на спадистому згіррі,

Поверх зеленої могили погребної,

Споруджено малу і просту піраміду.

Під базою її иоховано героя. _

Наш ворог був, та ми про те його шанувм _

ПІавуемо Марсо! Над гробом його раннім

Гіркі, гарячії лились воінські сльози,

Лились вони з очий жорстких, тугих, жовнїрсьних,

Було і тяжко всїм, було всїм і завидно: `

Поліг за Францію, за право всенародне.

ІЛІІ.

Коротке поприще пройшов він, та ирсславне,

І плакали над ним два супротивиі війська:

Одно було свое, друге чуже, вороже.

Він доблесно полїг, і странникови личить

Тут зупинити ся, про мир душі молитись.

Бо він був воїном свободи. з тих немногих,

Що соблюли завіт карання за переступ,

Котрий накладуе вона на тих, що носять _

Її сьвящений меч: він сохранив душевну

Геройську чистоту; тим і тужили люди.

ІЛЇІІІ.

Отсе Ерембретштайн з бойницями в руїнах.

Од мін він почорнїв, та ще на високости

Показуе, чим був, як бомби й ядра били,

Відскакуючи геть від стїн його потужних.

Побідня твердота! із башт ії високих

Дивились, як втїкав по всїй долинї ворог.

Но мир те знївечив, чого війна не встигла.

Не взяв сих башт огонь, _ вода руйнує стиха:

Бо горді їх склепи дощами затїкають,

А в них чугунний гряд бив стілько лїт даремно.

ЬІХ.

Прощай, прекрасний Рейн! Як довго чужоземець

В дорогу гаєть ся, восхищений тобою!

  



На берегах твоїх і дві душі коханків

Зиаходять тихий рай, і самітницькі думи.

І коли коршак де перестає тераати

Самосудно нутро, дак ось де. Тут природа

І не така хмурна, і не весела надто, _

Хоч дика, не жорстка, _ велишня, не жорстока,

Як івде. Тут вона що до землі, як осінь

До літа і зими у неремінах року.

ЬХ.

Прощай же знов, прощай! Шкода! прощанне марне

Душа упоєна твоімн кольорамин

Коли-ж одвернеть ся жадне від тебе око,

Коханий Рейне мій, я знов тобі співаю

Прощальну вдячиу піснь чарованого серця.

Хоч може в сьвіті в ще й величніщі сцени,

Хоч знайдуть ся місця, що сяють і над тебе,

Да певно ні одно до купи не зобгало

І сяєво й красу, і мяхкоту і славу

Того, що на тобі творилось в давні давна, _

ЬХІ.

І силу в простоті й цьвітущу плодородність,

Пророчицво того, що скоро буде плодом,

І городи, що скрізь оддалеки біліють,

І гори й байраки крутезні по узгірях,

І темніі гаі, і замчища між ними,

І скелі дикіі, що баштами здають ся,

Мов насьміхаючись із праці чоловіка,

І проміж тим народ, щасливий як природа,

Котра на все кругом свої блага простерла,

Що ринуть із тебе, уз край імперій падших.

ЬХІІ.

Но все те зникло вже. Вже надо мною Альпи,

Палати-велетні, котрих широкі мури

Над хмари висять ся вершинами під снігом.

Тренуе вічність там у ледяних сьвітлицях,

нд.



 
 

В холодній величі; звідтіль летять обвали,

Ті снігові громи. Усе, що душу! ширить,

Лякаючи іі, збираеть ся під небом

Кругом тих верховин, мов хоче нам сказати,

Що аж під небеса земля злетїти може

Покинувши в низу гординю-чоловіка

ЬХІІІ.

Поки-ж зосьмілю ся ті високостн мірять,

Не мушу вмовчати тут про безсмертне місце :`

Спогляну на Марат, патріотичне поле.

Тут може чоловік дивитись на страшнії

ТроФеі без стида за тих, що побідили.

Бургундія стара покинула тут військо

Без чесних похорон, покинула сю купу

Кісток і кістяків лежати сотні років _

Самим їм монумент! Слоняють ся їх тїни

Непохоронеиі над Стиксом і ридають.

ЬХІІЇ.

Так як Ватерльоб до різанини в Каннах,

Так само і Марат стоіть до Мараеоиа.

Були обидві сі побіди бездокірні:

Їх слава праведна: тут руки чисті бились,

А не амбітний дух: тут били ся граждани

І гордії брати, а не грошеві люди,

Не наймити царські, підкуплені сіпаки.

Не змусили вони ніякого народу

Оплакувать закон, що робить богохульио

Драконове сьвятим і божественним право.

ЬХІЇ.

Коло самітньої стіни ще самітнїщий

Стоїть сіренький стовп, сумний давен останок,

Що буряве времеи на беріг звергло море.

Людиною він нам здаеть ся, що злякалась,

І скаменівщи тут, все бачить і все чує.

І се стоіть той стовп, дивуючи вселенну,

чхйльд гхголъд.



Що все не падає, не сиплеть св в руїну,

Тим часом як рука народів соиремеииих

У гордощах своїх Авентикум звалила,

І щебеием його його-ж окрила землі.

ЬХХТІ.

І тут же то - о, будь во він благословенне

Імя її! _ дочка, отцеви присьввтившись,

За нього віддала дївочі молодощі:

Над гробом бо його розбила серце нїэкие.

Не важитиме слїз Юстіція нїколи:

Даремно ІОлїя за жизнь її благала,

В котрій жила сама. Суддя судив по правдї, _

І вмерла на тому, що не спасла рнданнвм.

Над ними монумент не висив ся; в їх урнї

ІІоховано одну і душу й серце й попіл.

ЬХІЇІІ.

Однак такі діла не мусять погибати,

І імена такі во віки не почезнуть.

Хоч би усі царства забули ся по правді,

Поработителї у куиі з їх рабами,

Забулась би їх смерть і їх рождение славне;

А велич доблести переживе все горе,

Яке вона коли від безуму приймає;

З висот безсмертности сияти буде вічно,

Як понад хмарами Альпів верхи сияють,

Чистїщі над усе, що у низу зісталось.

ЬХУПІ.

Тепер мене Леман своїм обличчем надить,

Тим зеркалом, що в нїм і гори видко й зорі,

Що в тихости своїй малює всякий промінь,

І Форми й кольори висот землї і неба.

Аж надто много тут людий, тим я не можу

Всю велич созерцать достойним ії духом.

Но хутко у душі моїй самітиість збудить

Усе, що я сховав, та більш люблю, ніж перше,
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Коли я був один, коли ще не змішав ся

З тим стадом, що мене у свій загін загнало.

ЬХІХ.

Втїкати від людий, се ще не ненавидіть

Людий і іх діла. Не всі до того згідні,

Щоб із людьми дїлить їх праці і турботи.

Ще той не мізантроп, хто душу зупиняє

В іі криничині, щоб у завзяту купу

Не виливала ся: ми всі там псуємо ся,

А потім, пізно все, в жалю, давай боротись

З іі ехидствами мізерним воздаяинєм

За кривду кривдою серед людий сварливих,

І там силкувмось, де всі кругом безсильні.

ЬХХ.

Там за один момент ми жизнь свою ввергаєм

У вічне каяттє, і висушивши душу,

Ллємо не сльози, кров, і все, що далій буде.

Иалюєм чорними, нічними кольорами.

Путь жизні робить ся втіканнем безнадійним,

Хто ходить потемки. Під непогідь на морі

І найсьміліщий з нас до пристанї керує,

Що надить до себе; но в вічности безкраій

Все дальш і дальш пливуть мандрівники бідахи,

І їх суденцю там шкода якорювати.

ЬХХІ.

Дак чи не лучче-ж тут самітником блукатн

І землю полюбить задля її земного

Коло блакитного протока річки Рони,

Над озероміі, прозірчастим Лєманом?

Воно як мати знай її годує-тішить,

Єднную свою дитину невпокійну,

І цілуваннвм плач і крик іі гамуе.

Еге! не лучче-ж так свою жизнь иоротати,

Ніж єдинити ся із натовпом бурливим,

Немов приеуджений карати, чи терпіти?
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ЬХХП.

Живу и не в собі, иї, я того частина,

Що в кругом мене` Мені високі гори

Здають ся мов вони і чують і говорять,

А городів людських і гук і гомін - мува.

Нїчим я анї же и природі не гидую,

Опріч того, що я _ звеио у ній тілесне,

В важнім її цепу, що я у иїй полїчен

Між тварями її, воли душа ширяа

І примішати ся до неба, гір і моря,

Або до зір ясинх _ тай не даремно _- хоче.

ЬХХІІІ.

І так я в тім живу, і се есть жизнь правдиво.

А на аалюднену пустиию, що покинув

Поаад себе, дивлюсь, як на страшенно місце,

Куди я за гріхи на горе був аанииут,

На працю й боротьбу, на аі'онїю й тугу,

Щоб опісля злетів із силами новими.

І чую їх уже, потужні, як той вітер,

З котрим боротимусь новим врилатим духом,

І зневажатиму свої земнії узи,

Що обвили мене, мов катержні кайдани.

ЬХХІУ.

І яв я навоиець свободеи буду в дусї,

Ян: я ослобонюсь від жизиі плотяної,

Опріч того мого, що буде жити в мусї,

Або у червяну, переродах останніх;

Як повливають ся до купи елементи,

І прах міи стане тим, чим бути прах повинен, -

Не бачитиму-ж я тодї всього яснїще,

Що слїпоту мою обмаиюе за жизнї, -

Не бачитиму-ж я і думок безтілесних,

І місцяних духів, що вже й тепер вбачаю?

ЬХХУ'.

Хиба-ж не часть мене, душі моєї _ гори

І води й небеса, так яв: я їх частина?

ц
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Хиба-ж любов до них не глибоко у серці

У мене виросла, як чиста страсть і ніжна?

Хвба-ж не нехтую я всї предмети иньші,

Як порівняти їх? Хиба-б не всі страдання

Готов перевести, аніж став прекладати

Над сї мої чувства грубу мірськую Флетму

Тих, що утупили у землю темні очі

З такими думками, котрі боять ся сьвітла?

ЬХХУІ.

Но се все не моя, не тихострунна тема.

Верну ся до тії, що до мене найближча.

Нехай тепер усі, хто любить міркувати

Над урною, нехай споглянуть на людину,

Що вся була огонь. Сей чоловік родив ся

В тій стороні, де я тепер одрадно дишу

І воздух її пю, непосидущий странник.

Тут був він существом, котре того бажало,

Щоб славу залучить: бажанне прехимерне!

Про се він утеряв усе, що мав на сьвіті.

ЬХХІЇІІ.

То був Руссо, соФіст і дикий і нещасний,

Апостол горести, що чарами обвіяв

Свою любовну страсть,`що в тузї та в печалі

Черпав слова любви, проречисті чудовно,

Слова, котрі його зробили бідолашним.

Умів і безум він прекрасним чимсь зробити,

І на дїла своі непевні і на мислї

Небесний кивуть сьвіт словами, що мов сонце

Слїпилн кожного, хто ними упивав ся,

Хто їх читаючи лив умиленні сльози.

ЬХХЧІІІ.

Любов його була есенцівю страсти.

Як дерево в огні від грому блискавицї,

Горів він поломем небесним, і зістав ся

Опаленим: бо так любити і горіти -`



_102

Про нього се було однаково; а тілько

Любов його була не до живої дами,

Ані до мертвоі, що воскресає в мріях;

Ні, ідеальная була іі урода,

Він нею жив; вона кипить в його страницах,

І рине ноломем, як ні була безумна.

ЬХХІХ.

Се дише в Юлії, як жизнь; се облікає

і і дикою й чарівною красою.

ІОе осьвітило й той цілунок знакомитий,

Що на губах його тремтючих покладав ся

Що-ранку, хоч вона була його другиня,

Тай годі. Отже він і від ирикосновення

Горів увесь, налав і головою й серцем,

І ввесь його состав таким сповняв ся щастєм,

Якого млявіі умом і серцем люди

Навряд чи дознають в вульгарних солодощах.

ЬХХХ.

Вся жизнь його була війною з ворогами,

Що сам же й наробив, чи з.друвямн такими,

Що від себе прогнав. Бо розум його став ся

Сьвятилищем жертов жорстокого підзору,

І він іх вибирав з людий що-найдобріщих

У дикій сліпотї. Но він був біснуватий, -

Чого? шкода питать! А може і до віку

Не знатиме ніхто. Чи то була недуга,

Чи горе та біда, а тілько до того він

Часами скаженів, що аж здавав ся мудрим.

ЬХХХІ.

Бо був тоді натхнен і промовляв глаголом,

Мов древня ПіФія в містичному вертепі,

Пророчі словеса, що на пожар пустили

І похитнули сьвіт, і поти не стихалн,

Поки не стало царств. Він Францію порушив,

Що перш лежала ниць і під ярмом тремтіла
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В_своїй иемоготї, аж поки його голос

І дружні голоси гнівом ії пахнули,

Що й міру перебрав, як перебрали страхи.

ЬХХХІІ.

Воздвигнули собі напоминок страшенний _

Крушенне старини, наелїднїх її думок,

Що дихали й жили давиеанпми віками;

Роздерли занавіс, і що за ним ховалось,

Побачив увесь сьвіт. Но зруйнували разом

І добре із лихим. Самі руїни тілько

Зіставили, щоб з них теж саме будувати

На 'сиовищі старім, та й поновили троніі

хурдиі'и заразом. 'Гі й другі повні стали,

Як перед тим було: амбітність так иелїла.

ЬХХХІІІ.

Та довго тав воно не буде, і терпіти

Не буде вже нїхто. ІІочули силу люди,

І ім дали почуть. На лучче-б д'і'ло можна

Ту силу обернуть, та у жару потуги

Одні против одних жорстоко становиліісь,

І серце їх тепер забуло милосерде,

Що в нїм було колись. Но нсї вертенували

В неволї й темнотї, то й не могли орлаши,

Котрі ростуть у день, на здобич иалїтати,

І добре розбирать достойна й недостоііне.

ЬХХХІУ.

Нема глибоких ран, щоб гоїлнсь без шрзма.

Найдовше серце в нас болить, заходить кровю.

Самими ліками його ми безобразим.

І той, хто воював з надїями своїми,

Кого звойовано і хто мовчить-иїмує,

Ще не вповорив ся. У логові свойому

Завзятте потайне важенним духом дише,

Поки той прийде час, що за годи заплатить.
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Не 'дчаюй ся ніхто! Прийшла, чи прийде сила

Скарати, чи проетить, ми гввмось у первім.

ЬХХХУ'.

Який, Лемане, ти прозірчастий да тихий!

Противположиостю із диким, бурним сьвітом

Наказуєш мені, щоб я міняв мутнії

Морн й річки землї на чистую криницю.

Се тихе плаванне -- мов крила невидимі,

Що від одчанвня на них я утїкаю.

Колись я смакував у реві Оксана,

Тепер мені твоє дзюрчаннє -- любий голос

Сестри, котра мене голубвть і вгрущве,

Що так було киплю у мрачвих солодощах.

ЬХХХУІ

Ось ночи тихий гук, і все між берегами

Твоїми й горами, хоч імляве, та ясне,

Митне і мішане, та ще видне виразно,

'пріч Юри темної, котрої верховини

Стоять мов сторчака. А підпливаєш близче,

Від берега живий, пахущвй воздух дише

Квітками, сьвіжими в своїм дитиннім зростї,

І стиха в ухо бв, стікаючи по веслах

Придержаних вода, або ще долїтає

З трави ковалнка останнє на добраніч.

ЬХХХІЇІІ.

Гуляка пізний сей з своєї жизнї робить

Дитиньство без кінця, і веселить ся співом.

Переривами щось, якась дрібненька пташки,

Озветь ся із куща. Мінута - всюди тихо.

.Аж ось, там на ховмі, хвилястим переходом,

Неначе шспче хто, да се воздушня мрія.

Бо зоряна роса любовні сльози ронить

Посеред тихости і спільної мовчанки.

Виплакує себе аж ноти, поки в лоио

Природи впоїть дух її кольорування.
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ЬХХХУПІ.

Ви, зорі! ви єсьте поезія небесна.

Коли ми хочемо на тих листках блискучих

Читати долю всіх людий і іх імперій,

То вибачте, що ми, жадаючи величчя,

Виходимо за грявь великостн земної

І притязаємо на рід-родину з вами.

Бо ви і красота, і недоступна тайна,

І надихаєте такою нас любовю,

Що ми емблємою Фортуни, слави, сили

І жизнї зовемо зьвівду на вашім небі.

ЬХХХІХ.

Все небо і земля мовчять, хоч не заснули:

Втаіли дух вони, як ми у вищім чувстві,

Мовчущі, як і ми в глибоких надто думах.

Все небо і земля мовчить; од зір, иебесних воів,

До озера й його підгірніх побережжів,

Все сконцентроване у жизнь міцну-потужну,

Що ані промінець, ні воздух, ні листочок

Не втерян, а живе, частину жизні творить,

І чує Божество, таємновидну силу

Того, хто нас создав і вічро сохраияє.

ХС.

Тодї в нас будить ся те безконечне чувство

Самітности, де ми найменьш самі буваем.

Тоді то правда, в нас вселившись, очищае

Нас від пустого Я. Се тон, душа музики,

Криничина іі. Вона дае нам знати

Гармонію небес, непохибну во віки,

І нас чарує мов той пояс Цітереі,

Що єдинить усе на сьвіті з красотою.

Вона-б і смерть саму, страшилище зломила,

Коли-б вещественну стара потугу мала.

ХСІ.

Не дурно алтарі робили древні Перси

На горах, щоб земля найширше розверталаеь.
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Без мурів їх церкви стояли; в них то Духа

Шукали вишиього. Нс честь йому й не шана

Будинки, роблені руками чсловіка.

Іди та прирівняй ті ідальські кольонни,

Ті грецькі й і'отовські храми к Природи храму,

К чертогу Божества воздушиому й земному,

І не показуй, де в улюблених жилищах

Молити ся йому достойним його робом.

ХСІІ.

Одміна на небі! і глянь, яка одміііа!

0 ночи, буре, тьмо! чудовио ви потужні,

І в тій потувї ви принадні, як у чорних,

Вродливих очах сьвіт! Далеко скрізь по горах

З вершин та й до вершин, між кучами дзвінкими

'Горохкають громи. Не з однієї хмари,

Всі' гори навкруги загомоніли громом!

А Юра, у своїм покривалї іумаинім,

На гук далеких Альп, веселий і страшениий,

Гуканнам голосним відгукуеть ся грізно!

ХСІІІ.

Таке було в иоч. Ти, ноче торжествениа!

Ти не про сон до нас ниспослана! О, дай же

Менї насититись твоїм восторгом диким!

Частина бурі я, тебе також частина!

Як озеро блищить своїм фосфорним сьвітлом!

А ливень дощ іде і по землї танцюв!

І знов усюди тьма, і знов громи по горах!

Вони хитають ся в весїллї вслетеиськім,

Гуртом хитають ся, мов пляшуть на родинах

Переверту землї, чи молодого трусу.

ХСІЧ.

Є місця там такі, де бистра річка Роиа

Прорізала собі між горами ворота.

Ті гори - мов двойко коханків нещасливих,

Що розлучили ся посердившись, тай хутко.
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Тепер між ними хляб, що не дає зійти ся,

Хоч серце у/обох розбите тяжко ниє.

У тих двоіх серцях, поранених взаімно,

Живе на дні любов: вона-ж той корінь гніву,

' Що повялив обох; саме и коханнє згасло;

Зісталась їм не жизнь, - зима та завірюха.'

ХСУ.

Оттам же то на тім урочищі, де Рона

Прорвала собі путь, найзлющі бурі скиглять,

Гуртом злітають ся на ігрище страшение,

І кидають собі громи із рук у руки.

Громи займають ся, торохкають далеко,

І з них самий страшний бє між тих гір в безодию.

Ве блискавицями, немов реве-говорить,

Що у таких ярах, котрі зробила буря,

Ті стріли огняні, те поломє жеруще

Не мусять анї же заставити нічого.

ХСІЇІ.

О небо і вітри! ти, озеро! ти, ріко!

Ви, блискавицї, й ви, громи й нічнії хмари!

І ти, душе, що все те чути й знати здільна!

Ви вкупі всі есьте такі, що мене будить

Далекий голос ваш, велишнє рокотаннє.

Се дзвін того, що я ношу в душі безсонній, -

Коли я сплю коли. Куди-ж се ви, о бурі,

Втікаєте? Чи ви такі, як в нас у серці?

Чи ви шукаєте, орли ширококрилі,

Якогось иньшого гнізда собі превище?

ХСУІІ.

Коли-б отїлесить я зміг і вийвять з себе

Те, що в мене сидить найглибше, - о, коли-б я
з.

Те вимовити вмів, що мислю и серцем чую!

І душу вилити і серце, розум, страсти,

І чувства всякії, і все, чого бажав я,

Що переносив, знав і чувствував, і все те
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І

Коли-б умів одним я видухнути словом,

І слово-б те було не що, як блискавнця, _

Тоді-б я говорив. Тепер же я мовчущий,

І думу заховав, немов меча у ніхві.

ХСУІІІ.

Знов ранок настає, росистий, гарний ранок,

З диханнєм занашним, з рожевими щоками.

Всьміхвув са, і густі порозтїкались хмари.

Веселий, мов нема могили на всім сьвіті.

Розвиднює він день, і можна знов нам жити,

Дорогу жизняну по давньому верстати.

Отсе-ж і я знайду уму насушну пищу

На берегах твоіх, Лемане мальовничий!

Я мимо не пройду того, що надить очи

І в себе вдуматись велить мені, як личить.

ХСУІІІ.

Кляране любий мій! Кляране, ти колиско

Глибокоі любви! Твій воздух, се диханнє

Задуманнх страстий. Твої сади й левади

З кохання виросли. І навіть сніг на горах

Від нього кольор взяв. Бо сонце по заході

Румяннть їх верхи, в троянді й засипають.

Говорить про любов тут первобутні гори

І скелі і ховми. Між них вона шукала

Утечища собі від тих надій сьвітових,

Що перше нам лестять, а потім з нас сьміють ся.

С.

Кляране! сі стежки твої топталн ноги

Безсмертноі любви. Вона тут нозсідає

На троні, а ступні до нього _ нишні гори.

І вседержаща жизнь вона, і сьвіт всеобщий.

І не одні верхи високих гір, не тілько

Вертепи мовчазні й гаі іі являють,

Ні, і з самих квіток еняють її очі

І дише дух іі, той тихий дух і теплий,

1
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Що переважуе хуртов-иии і бурі

І саму яросиу годину їх руїни.

СІ.

Все нею повне тут, від сосен, що над нею,

Мов хмара у горі, мов холодок простерлись,

Від гуку бурчака, що ще так хоче слухать,

Тай до вииоградів, що Іскрізь тропу зелену

Спустили к берегу, де тихомовні хвилі

Її з покорою стрічають і цілують

Їй ноги, і її вітають дзюркотаннем;

А гай, затишний рай, хоч сивий в окоренках,

Та листем молодий як сьвітозірна радість,

Свою самітність їй оселену дарує.

СІІ.

Оселено її бжілками та квітками,

Та уформованим предивно і барвистим ' і

Воздушним народом. Все голосом солодчим,

Анїж які слова, Богиніо прославляє,

Невинно й весело тріпоче крнлечками,

Лїтае сьмілпво, як дух самої жизнї.

Дзюрчание рівчака, гук бурчака у горах

І маяннє віття, і пупянок розкритий,

Подобіе нїжне уроди соромкої, -

Всї творива любви в единости з,явились.

СІІІ.

Той хто ще не любив, тут навчить ся любити.

Хто-ж таїнство ніжно пізнав уже на сьвітї,

Любитиме ще більш: бо се любви притулок.

Сюди її прогнав сьвіт марний і холодний,

Сюди вона втїкла від суєт і омани.

Бо жизнь ії така: чи далї йти, чи зникнуть.

Не зупиняєть ся і не стоїть недвижно:

Або у низ іде, або росте в блажеиство,

В блаженство без кінця і міри, що здолїє

З безсмертем важитись у сьвітлостях исбесиих.
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СІУ. -

Не задля видумки Руссо се місце вибрав

І оселив його любовннми страстями.

Ні, він дознав, що тут найвиразніща сцена,

Котру єдину страсть на твір свій вибрать може.

Любов свій пояс тут ІІсихеї розвивали

І чарами його своїми осьвятила.

Тут і самітно, тут і дивно і чудовно.

Природа чувствує, говорить і зітхае.

Тут Рона пищную постіль собі послала,

А гори Альпи трон під небеса воздвигли.

СУ.

Льозанно й ти, Ферней! дали ви пробуванне

Таким двом іменам, ще й ваші стали славні.

Були то смертні, що страшиими манівцями

Шукали і знайшли дорогу до безсмертя.

Були то розуми, правдиво велетенські,

І горда іх мета була, як у Титанів -

На сумнів громоздить такі одввжні думи,

Щобі'з небес могли громи до нас призватн,

З небес, обложеиих новим, потужним військом,

Коли в них розум наш не визве тілько сьміху.

СУІ.

Один з них був огонь і змінчивість неиевна,

Дитина псована в жаданиях, а що розум, _

На все, про _все придавсь, веселий і поважний.

Мудрець він і дикарь: історика з поетом,

З Фільозоєвом єдвав. Він множив ся між людьми,

Про те й талантів їх. Йогож талант _- насьмішка -

Як вітер той лїтав, куди була охота,

І все перевертав, чого сам не вподобав.

Сьогодні побивав на віки Факт, а завтра

Своїми мислями хнтав престол високий.

СЧІІ.

А другий вельми був розсудливий, глибокий.

Сей вичерповував до дна усяку думу, _
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І розум багатив, працюючи що року. і

Жив мірауванннєм він, наукою багатий.

Оружіе своє кував-робив преострим,

І віри еьвятощі піднопував сарказмом.

Іронїї й сьміху був на всю губу паном,

І в слові чарівнин, дразнив ворожу ярість,

Лиху дочку гнїна. Вона його, невіру,

У пекло завдала: декрет нраснорічивий!

СУІП. 1

Да буде-ж вічний мир іх праху! Провинили,

То й взято а них пеню. Не нам їх осуждати

За іх провинности, а. й надто ще _ карати.

Колись настане час, що всї танії речі

Відомі будуть всїм, або й таке постане,

Що інадія и страх через сон повднавшись,

Прихилять голови у двох на 'дній подушцї,

І прах окрив їх, _ про се одно ми певні, -

І, як він оживе (як віра нас навчає),

Усе простить ся їм, або за все одвітять.

СІХ.

Но аалишімо вже людські непевні твори,

Та нумо знов читать Творця людий писання!

Понннъмо сей листон, що мріями моїми

Я годував, поки він адав ся беанонешним.

Поверх мене летять до білих Альпів хмари.

Порвати мушу іх і все те обозріти,

Що нам дозволено. Стопи мої направлю

До їх найбільшої, найвищої столиці,

Де силоміць земля обіймами °біймає

Потуги воздуха з вітрами й туманами.

СХ.

Італїе! яв н на тебе подивлю ся,

Мій ум осьвітить ся віків давнеаних сьвітом,

З тих часів, яв тебе жорстоний Кареаґінець

Трохи не цідгорнув, до ореола слави
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Вождів і мудрецїв, що сііовнила сьвященні

Листи письма твого. Була єси й престолом,

І гробом царств. Теііер ти все таки криниця,

В котрій гарячий ум втоляє жажду знання,

Впиваючись живим ключем, що бв-дзюркоче

З під римського ховма, імперії останка.

СХІ.

От поки я довів почату в тузї повість,

Поиовлену тодї, як Доля виов узлилась.

Пізнати, що вже ми не те, чим перш бували,

І думати, що ми не те, чим бути мусим,

Насталювать против себе самого серце,

Таїти в гордощах любов, ненависть, горе

І задуми, і жаль, і все, що душу томить,

Що в нас тиранствує над духом наших мислей,

Се не абияка, тяжка душі робота...

Та байдуже, нехай, коли вже закінчилась.

СХІІ.

А що до сих річий, уплетених у пісню,

Се може хитрощі, безвиниі і наівні, -

Се тілько кольорит тих сцен мимолетучих,

Що я вхопить хотїв верстаючи дорогу,

Аби забавити ними себе самого,

Чи серце й иньшого, хоч на одну хвилину.

А слава, се жадия ще молодого серця; '

Тепер я не дивлюсь, чи суплять ся, чи хвалять,

Чи славний випаде менї, чи темний жребій.

Стояв я і стою один, хоч би й забутий.

СХІІІ.

Я сьвіту не любив, нї в сьвітї був любимий.

Ніколи не лестивсь грубим його диханнем

І не хилив колін до ідолоооклоньства,

Не корчив щік своїх до сьміху підступного.

Я голосу мого не строїв на перелюб.

У натовпі людськім нїхто мене не знає.
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Чужий усїм, один, хоч і бував між ними.

Не їх були мої, мої - не їхні мисли.

Так і тепер було-б, коли-б мій ум і серце

Наважились ва те, себе не вгамували.

СХІЧ.

Я сьвіту не любив, нї в сьвіті був любимый:

Та розійдїмо ся хорошими врагами.

Я вірую, що в, _ хоч я ще не знаходив, _

Слова й діла одні, надії, що не зводять,

І добродїтелї, що милосердє мають,

І не плетуть тенет про тих, що будуть падатв.

Я думаю також про горе, що правдиво

Горюѕть ся воно, що хоч одно, чи двоє

На сьвіті е таких, аними нам здають ся,

Що добрість-ц не слова, а щасте - не мечтанне.

СХЧ.

О доню! я твоїм імям почав ею пісню;

0 доню! я твоїм імям її и ківчаю.

Не бачу я тебе, тебе я ба й не чую,

Да у тебе ніхто вселитиеь тав не зможе.

До тебе тїнь моїх далеких лїт сягає.

Хоч ти лиця мого ніколи не побачиш,

'І'а голос мій в твоїх видїннях обізветь он,

І серце зворухне; як же воно застигне,

Задзвонить ся струна до тебе, мов те гасло,

Ба навіть і тоді, яв я в могил'і буду.

СХУІ.

Роввити ся уму твойому иомагати,

Дивитись,-ян мала ти гратись починаєш,

Постерігати, як ба й більшатимеш навіть,

І бачити, як ти умом хаиаеш знание,

Те диво ще тобі, тебе гоидатп стиха

На лонї у себе, і на лицї печатать

Цїлунон батьківський, сього мені не дано.

Та бачу, щось таке єсть у моїй натурі,

чАйлъд гАголъд. 8
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А що воно таке, не знаю й не вгадаю.

Такий собі я вдавсь, так серденько віщун.

СХУІІІ.

Хоч ти, дитя любви, в печалі народилась,

Хоч ти агодоване в тревозї та в турботї,

Та се отцеві все у тебе елементи,

Отцеві і твоі. Дарма, що ти живеш в них,

Так жарко твій огонь не буде вже горіти.

Тим і звізда твоя щаслввша мусить бути.

Сни-ж у колвсочцї солодкпм сном, дитино!

Через моря з тих гір, в котрих тепер я дишу,

Хотів би на. тебе таке приввати щаств,

Яке-б від тебе мав, подумав я зітхнувши!



дописки до третої пісні.

1. Стр. ІІІ., ст. 76.

Як жизнь моя було ще літо молодвцьке.

Перву пісню поеми почав Байрон писати

в Альбанїї, в октябрі 1809 року, а другу скінчив

у мартї 1810. Третю пісню писав на Рейнї в 1816

році. Отсе-ж тільки шість лїт пройшло з того

часу, як поет уважае себе за юношу (Ііі шу

јоп'сіі,ѕ ѕіішіпег): короткий реченець про чоловіка

покладливого, довгий -- про поета самої жизп'і,

не то письменства.

2. Стр. ХІЇ., ст. 80.

В жилищат же людийробив ся вся трввожним.

Людського товариства не любив Байрон, як

сам нераз мовляв, через те, щоду рощі і страсти

людські будили лихі свойства власної природи

його.

З. Стр. ХХІ., ст. 82.

І все було, як дзвін весільний, прещасливє.

Кажуть, що наканунї битви в Брюселї дано

великий баль. Князь Всллїні'топ спершу не хотїв

балю, та вважаючи за велику річ, щоб не знали

Брюселянн нічого, дозволив його і послав туди

своїх генералів.

4. Стр. ХХІІІ., ст. 83.

Та, що його отцю послала в полі ложе.

Отець князя Брунсвицького приняв смертну

рану під Єною.

оті 7 ,ј`
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5. Стр. ХХУІ., ст. 84.

Що служили. її старі Альбіна, Шкоти.

Льочіель _ вожд плана Камерона. Альбін

_ древня назва шкоцьноі землї, Шотландії.

6. Стр. ХХУІІІ., ст. 85.

1 шмари громові насупилисъ над ними.

У ранцї, підчас бою була громова гроза.

7. Стр. ХХІХ., ст. 85.

Хвалитимс: бо я отця його покривдив.

Ґрафа Карляйльсьвого в сатнрі „Англійські

бардн і шноцьві журналісти”.

8. Стр. ХХХІЧ., ст. 86.

На берегаа: своіїс: розкусиш _- пот'л тиько.

Про Фабульні яблука Асфальтового озера

(Мертвого Моря) пише Таціт (Ніѕ'ь. ІіЬ. 8, 4), що

вони тілько видом гарні, а в серединї - попіл.

9. Ст. ЬХУ., ст. 98.

У гордощаш своїш Аввнтшєум звамма.

Авентивум, поблизу Морато, був римеьна

столиця Ґельвеції.

10. Стр. ЬХЧІ., ет. 98.

Потовано одну і душу й серце й попіл.

Юлїя Альпінуля, молода жриця в Авенти

кумі, умерла з горя, що не вирятувала батька.

Осуджено 'його на смерть яко зрадника. Енітафію

її знайдено давно вже, таку: .ЇпІіа АІріппІа. Ніс

јасео. ІпїеІісіѕ раігіѕ іпїеііх ргоІеѕ. Веае Ачеп'ьіае

ѕасепіоѕ. Ехогаге раігіѕ песеш поп роіпі: МаІе

Іпогі іп Гаііѕ іПі егаі. 7іхі аппоѕ ХХІІІ.

Байрон пише: Не знаю в людях такого зруш~

ливого яв се писання, не знаю історії глибшого ін

тересу. Такі імена і дїла не мусять погибати. До

них обертаємось із щирим і здоровим умилен~

нем од мізерних і осяйних сназань про прозові

війни та бої. Сказання сї здіймаюгь у душі на

яниись час Фальшиву, лихорадню симпатію, а по

тім ,гидуємо ними так само, яв пянетвом“.
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11. Стр. ЬХХІ., ет. 90.

Коло блакитнього протока рйиш Рони.

Кольор Рони в Женеві густо блакитний,

і віддїляєть ся в її протоцї через озеро Лєман од

води нагірньоі.
12. Стр. ЬХХІЇІІ., ст. 101. І

Нвбєонш'і хинуть сьвіт словами, що мов сонце.

„Найздоровший чоловік свого часу“, як назвав

Вашингтон Ірвіні' Вальтера Скотта, не згоджу

вавсь із ентузіазмом поета 'що до Русеової зако

ханої пари. Не внодобав він Жан-Жакового ро

мана з первого читання його. Можна сказати, що

він сам лїчив смак і симпатії Ані'лїчан від Рус

совщвнп, малюючи героїв і героїнь реально-по

етичних. ІІ. К.

13. От. ХСІІІ., ст. 118.

Мені' насититись твоїм вооторгом дшшм.

Вальтер Скотт писав, що „дикий восторги

(Ґіегсе апсі іаг беІіЁЫ) бурі Байрон змалював,

можна сказати, віршами блискавками (іп чегѕеѕ

аіпіоѕ'с аѕ уіуісі аѕ ііѕ ІіЗІґспіпёѕ).

„ще



ПІСНЯ ЧЕТВЕРТА.

___

І.

Стоіо в Веиеції на мостї Воздихания;

Палата праворуч, і лїворуч темннця.

Дивлюсь на будища, що встали мов ударом

Чарівнього жезла із хвиль Адріятицьких.

Круг мене десять сот годів ширяе крильми.

Вмирае слава вже, із данних лїт сьміеть ся:

Що скілько царств колись впокорених дивилось

На пару тих стовпів крилатих мармурових,

Де ти, Венеціе, царицею сиділа

На сотні островів, немов на пишнім троні!

ІІ.

Цибелою вона, що вийшла з оксана,

Здавть ся сьвіжою, а горді її баштп

На сонцї сьвітять ся, блищять вінцем тіярним.

Велишня виступцем, владика вод потужних,

Така вона й була, за дочками давала

У придане добро, пограблеие у націй.

Восток на лоно ій без лїку сппав перли,

Мов іскрявим дощем кропив її щасливу.

З царями в пурпурі сиділа-пирувала;

Пишали ся вони, росли з того у гору.

ІІІ.

Не чути Тасса вже в Венеції сьпівочій ' У

І мовчки і'ондолєр свою і'ондолю гонить.
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Ії палати скрізь обкришують ся в воду,

І рідко де тепер музику тут почуеш.

Було тай загуло, зісталась тілько врода.

Упали і царства, повянули й іекуства,

Природа-ж не умре; вона все памятав,

Яка Венеція була колись їй люба.

Всї торжества її своїм робили місцем,

Всесьштним торжеством, Европи маскарадом.

ІУ.

Про нас вона свої, осібні має чари,

Опріч її імя в історії всемірній

І ряду довгого тїний її великих,

Що взявшись туманом, оилакують бездожну

Столицю і її на віки зниклу силу.

Трофеї наші тут не зникнуть із Реальтом;

Шейльок, Отелльо, Петр во віки жити будуть.

Се аркові замки: держать вони будівлю.

Хоч би погибло все, про нас оселен буде

Сей благодатний край і беріг сей самітний.

\7.

Творення розуму не з глини создають ся.

Безсмертні істинно, і творять вони й множятъ

Проміннє в нас ясне і жизнь іще любіщу.

Чого нам не дав понура наша доля

В неволї смертяній, що до землї нас хилить,

Те все нам воздають сі ґенїяльні твори.

Попереду вони пенавидне вигонять,

А потім місце те собою заміщають,

Росою скроилюють по втраті цьвіту серце,

Квітками сьвіжими утрату восповняють.

УІ.

От де спасають ся 4і юность наша й старость,

Одна з них від надїй, а друга від безділля.

Утомлена душа листків сповняє много,

А може й той самий, що в мене все повнїє.
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„Іті

Тим часом є такі реальности, що область

Ыечтавій наших сьвіт свій через них теряв.

Вони і Формами і кольорами краще

Над небеса, що нам Фантазія втворила,

І над соввіздія, котрими наша Муза

Ізмечтаний наш мір умів оселяти.

УІІ.

Такі й мені дива ввиджають ся бувало.

Та геть їх! бо вони з'являлись, наче правда,

Зникалп-ж, наче сни, і чим би я нї звав їх,

Тепер вони --› мечта. Коли-б хотів, я зміг ба

Створити иньші знов. Все ще в душі у мене

Багато Форм таких, яких було шукаю;

А часом і знайду; та й сі вже геть від мене!

Прокинувшись мій ум принадні вже аж надто

Фантавії свої безумними вважає.

Я чую иньше щось, я бачу иньші речі.

УПІ.

Я вивчивсь язиків чужих, і в чужоземцїв

Між ними не здававсь нїколи чужоземцем.

Уму, которий сам собою бути вміє,

Де-б він нї опиниись, нїщо не в дивовижу.

Не буде грубостю знайти собі отчизну

З людьми, чи без людий, -- і жити в нїй, як дома,

Но я родив ся там, де люди гордовиті,

Тай не без права, нї! дак чи менїж покинуть

Сей остров, де мудрець і лїберал свобідиі,

І другого шукать такого за морями?

ІХ.

Любив я може й геть його, і як сховають

Цій прах в чужій землї, вернусь туди душею,

Коли моя душа, одзволившись од тіла,

Полине в рідний край сьвятилнща шукати, \

І певно буду жить я в памяти потомства

У мові матерній. Коли мої надїі

І
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Аж надто горді вже у задумах принадиих,

Коли недовгий вік моїй судин ся славі,

Як жизні, що цвила і цьвіт її побито,

Коли забвеніе зачинить менї двері

Х.

В той храм, де чтять людий безсмертних всі на

[водщ -

Нехай і буде так; нехай сияють лаври

На вищій голові, а на моїй гробницї,І

Як в Спартї се було, напишуть: „Много луччих,

Достойнійших мужів велика Спарта має".

А поки що, шукать симпатії не буду.

Та й байдуже мені. Терки, що пожпнаю,

'Я сїяв сам собі. Вони мене терзалн,

І кров моя тече. Я мусїв знати перше,

Що вродить із того невважного посіву.

ХІ.

Се Адріатика вдова по мужі плаче.

Весілля з ним уже що'року не справляє,

І Буцентавр лежить у полі без наряду:

Занедбана її вдовства одежа-роскіш.

Хоч лева ще свого сьвятий вбачає Марко:

Де він стояв _ стоіть, - та вже сьміють ся з нього,

З нїкчемности його на тім майдані гордім,

Де імператор був Венецьким попрошаем

І за Венецію монархи юртовались,

За придане їй, єдиної цариці.

ХІІ.

Де Швед колись благав, там Австріяк царює;

Де імператор впав навколішки пред нею,

Там топче удову під ноги імператор.

Царства в провінції смнренні обернулись,

І ланцюхи бряжчать над стольними містами.

Мов ті обвали, що з вершин гори скотились,
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Почувши соняшне проміннв над собою,

Народи надають з вершин своїх надхмарннх.

О дожу Дандольо, восьмидесятилїтку

Старий ти і слїпий подужав Византію.

ХІІІ.

На Маркові сьвятім іще сияють конї,

Ті конї мідяні, золоченая збруя, _

І досі Доріі прокляттє не справднлось:

Не гнуздані вони на висотї басують.

Звойована давно Венеція, тринацять

Столїтїв вольности втерявши, иотопаз,

Мов зїллѕ те морське, там, звідкіля і встала.

О, лучче-б їй було втопити ся у морі,

У тій погибельній руїнї, що в пучннї,

Анїж впокореннвм купити мир безчесний.

ХІІ/Ї

Колись була вона всеславна, ~ Тир воскресший,

В побідах здобула і знакомите гасло:

„Стяг Лева!" Крізь огонь його й крізь кров носила

На сусї й на морях, і все порабощала,

Цариця вольная, Европі предостїннє

Против Магометан. Ти, Кандів й Лвпанто!

Ви піняві моря, що кровю червонїли!

Вас у сьвідителї ого сьпівання кличу,

Бо вас за честь її, за славу воювали

Безсмертні імена, котрих не вбє тиранствоі

ХУ.

Розбиті, мов скляні статуї, твої дожі,

Предовга низка їх, руїною окриті.

Но де вони жили, чертоги велелїпні

Про їх потугу ще і роскіш промовляють.

х скипетри в друзвах, мечі їх ржа поїла,

І все те перейшло у чужоземніруви,

Палати мовчазні і вулицї спустїлі

І лиця сї чужі, нашийницькі Фігури.
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Усе насупило густу, важенну хмару

На любую твою, Венеціє, оселю.

ХІІІ.

Як коло Свракуз лягло аепнське військо

І всіх всдобитків повязано ув узи, _

Їх визволила з них аттическая Муза,

Бо голосом своїм їх окуп заплатила.

Траїічний вязнїв гимн колясу зупняє;

У тріумФатора попадали з рук ніжки;

ого вже зайвий меч із піхви знов виходить

І узи на руках бідахам розтинае:

„Подякуйте,`мовляв, поетови за волю,

За гарний гимн його., за струнн рокотливі“.

ХУІІ .

Таке, Венеціє, и твоє на волю право.

Хоч би й забули ся твої дїяння горді,

Одна твоя любов до Тассових октавів,

До сьпівів голосних божественного барда

Повинна-б розвязать тобі тираиські узи.

Стид-сором націям твоя нещасна доля,

Тобі-ж над усіма, потужний Альбіоне!

Ти, царю всїх морей, не мусиш покидати

Морських дїтий в бідї. Венеції упадок

Натянув й про твій у водяних' тих стїнах.

ХІІ'ІІІ.

Венецію любив я ще в дитннні годи.

Вона тодї менї була чертогом серця,

Чарівним городом. Як водяна кольонна,

Із моря виросла, веселощів оселя!

ІІереннху базар! Отвай, Радклїф і Шіллєр,

А над усїх Шекспір її так змалювали.

Хоч я знайшов її в упадку і венедолї,

Та нї, не відцуравсь; а може ще милїша

Тепер вона мені у диї своеі туги,
з.

Анїж як ще була хвалою и дивом сьвіту.
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ХІХ.

Я можу знов її минущим оселити,

Да і тепер ще в доволї н нїй про око,

Про думу, про моє сумне розумуванне, -

Ще більше може, ніж знайти я сподівав си.

Які я знав коли години найщасливші,

Вони свій кольорит у неї позичали.

Є в серці в нас таке, що й время не заглушить,

І мука не зхитне, чуткого а стойкого.

Коли-б так не було, мов-б давно зробилось

На все, про все нїмим, глухим і безчувственним.

ХХ.

Но пихти гордії ростуть з своєї жпзнї,

На диких висотах найвищі виростають,

Де почви їм нема в каміннї земляної;

Оттам же то й стоять проти вітрів альпійських.

Сьмієть ся з завірюх цупкий їх окоренок,

Що скиглять і ревуть і все кругом руйнують.

І розростаєть ся аж поти їх величчє,

Покіль не стане гір і скель крутих достойним,

Що з їх каміння жизнь черпали і потугу.

Так може й дух людський рости в собі самому.

ХХІ.

На сьвітї можна жить предовго: бо корінне

Свое в нас глибоко пускає жизнь і мука

У серце, де вже все руїною взяло ся.

Верблюд іде нїмнй під тягаром найбільшим,

Здихае мовчки вовк. Нехай вони нас учить!

Коли таке й зьвірв, з натурою низькою

Порождене на сьвіт, та вміє переносить

І нї перед яким мучением не відступить,

То ми, сотворені, чи вилїплені лучче,

Все мусимо терпіть, се-ж тілько день тай годі.

ХХІІ.

Або нас горе бє, або ми горе душнм,

Хоч тим, що терпимо, і там і тут -- кончина.
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Один з надїями новими починав

З того, з чого почав, і таж мета у нього,

І знов плете свое; і другий, ізогнувшись,

І сивий і сухий, завяне перше часу,

Тай погибае з тим, об що він опирав ся;

А иньший робить ся побожним, і шукав

Чи миру, чи войнн, добра, чи злодїяння,

До чого згіден хто, карабватись, чи падать.

ххш.

А все таки з біди, котру ми побороли,

Такий зістав ся слід, як послі скорпіона,

Чуть видний, та в йому таїть ся болїсть люта.

Маленькії такі-ж і ті причини будуть,

Що в серце проведуть знов ваготу, що зкинуть

Хотів з себе на вік. Се може буде нота

Музики; може се і лїтнїй вечір буде,

Чи квітка _ гуррикан _ чи море' _ тай розкрив

7Нам рани тайкома, і потрясе незримо

Той електричний цеп, що потемки нас вяже.

ХХІЧ.

І як, і що, того не знаємо, й не можем '

Ту блискавку ума до хмари прослїдити,

Де зайнялась вона; а чуем _ поновив ся

Страшенннй той удар, і стерти не здолївм'

Димового слїда, що по собі зіставив.

Отсе-ж то він і єсть, що із речий звичайних,

Як ти про них найменш гадаєш, викликає

На позір видїння, недоступні закляттю, _

Холоднії серця, зрадливу, нереміну, _

Чи мертве, люблене, _ багацько _ а як мало!

ХХУ.

Но се душа моя блукає. Завернїмоеь

І міркуватпмем на могилвах _ руїна

Поміж других руїн. Огтут нам придивитись

До падших царств і до погребених величій,

ц' .т. „.
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У тім краю, що був колись найпотужнїщий,

Що есть, та й поки сьвіт, найкращим краєм буде,

Создание і взорець небесних рук природи,

Де виробляли ся і героїчні й вольні,

Вродливі женщина, потужиіі мужчина,

Всевласники-пани землї й морей безкраїх.

ХХЧІ.

Республико царів-граждан великих римських!

Ба й потім, і тепер, Італїе прекрасна,

Всемирний сад єси, отечество іскуства,

Природи ідеал. В твоїй пустинї навіть

Хто есть такий, як ти? В тобі і диве зїллв

Прегарне; пустирі твої багатчі й кращі,

Нїж інде уроджай. Твоє крушенне - слава,

Руйновище-ж твоє таке принадне, любе,

Що й знївечить його нїхто вже не здолїв би:

Зістанеть ся воно на віки дивним дивом.

ХХУІІ.

Підбив си молодик, та ніч не наступила;

Поломяний захід із нею ділить небо,

І ллвть ся сяєво на висотах альпейських

Фріульських синїх гір. На небі нї хмаринки,

Но всї яркі цьвіта, здаєть ся, позливались

В широкій радувї, де сонечко запало

І день до вічности схилив ся, притулив ся.

Тим часом молодик, Діянин нашоломник,

Мякеиькнй, золотий, в лязурі тихо плавле,

Чудовний островок, витапнще блаженних!

ХХЧІІІ.

Самітня зіронька із боку в нього сяє,

Господарюв з ним на половпнї неба.

`А все таки той сьвіт від сонця сьвітить ярко

І ще осяюе далекі Ретські гори.

Із нічю спорить день, поки сама природа
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Обом порядок дасть. Цьвіта її взяли ся

З троянди, що на сьвіт недавно народилась,

І по їі струях, мов зеркало блискучих,

Пишаеть ся, пливе і в воду зазирае.

ХХІХ.

Вода сповнила ся лицем принадним неба,

Що з під висот своїх до неї нахилилось,

І всі цьвіта свої, від яркосоняшного

До східнїх тихих вір у неї повливало.

Картина новая: нічная тїнь поблідла,

І плащ свій кинула широкий на всі гори.

Вмирае день яркий, мов той дельФін, що веть ся,

І кожен звив його дає все новий колір.

Останній колір був найкращий, і скінчив ся,

І сїра темрява усе кругом окрила.

ХХХ.

І

Є в Аркві славний гріб. Висоно в саркофазї

Стовпованому спить закоханий Ляури.

Одвідують його премногі з тих, що знають

ого солодкії пісні й гіркії сльози,

Ііільгрими і'енїя його. Проте родив ся,

Щоб мову в гору знять і свій народ вернути

Із під того ярма, що варвари нарвали

На гамалик йому, з під темного, тупого.

Він слїзми поливав одноіменне древо

Своєї любої, і сам вквітчяв ся лавром.

ХХХІ.

Хранять ув Аркві прах його: бо тут скінчив ся

В нагірньому селі, звідкіль в долину смерти

Спустились дні його. Пишають ся селяни -

І чесна се пиха _- імям його великим.

Хвала ім і за те, що вказують хати'ну

ого і гріб його. Вони обоє прості.

Поважна простота! бо духа підіймае

До струн його дзвінких, в гармонії із ними,
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І личить більше їм, нїж пишпа піраміда,

Кола-б вона йому служила монументом.

ХХХІІ.

Затишне те село, де жив він на останку,

Таке собі як раз, немов його осілн

Про тих, що чувствують свою смнренну смертність,

Шукаючи кутка обманеним надіям

На морозї ховма, у холодках дубрівнїх,

Звідкіль виднїють ся гучні міста далекі,

Що всю свою тепер принаду вже втерялн,

І вже ве манять більш роскошами своїми.

Но сонечко яспе тут гарно-любо сьвітнть

І робить по всяк час свої блаженні сьвята.

ХХХІП.

Осьвічує квітки, гаї, далекі гори,

І в бурчаку блищить, що з гір тече в долину.

Коло води його безпешне днї минають,

Такі як він ясні, прозірчасті, пречисті!

Вони здають ся нам лїнивими, тупимн;

Нї, в них своя мораль і розум свій таїть ся.

Коли нас учить сьвіт, як нам на сьвіті жити,

Самітність учить, як повинні ми вмирати.

Нема там лестецїв, пиха там не туманить,

І з Богом чоловік один боротись мусить. і

ХХХІІЇ. \

А може й з демоном, що там нас насїдає

І нам ослаблює найлуччі наші думи. і

Жере він ті серця, що вже й на сьвіт роднлись ,

Понурі та сумні, серця мелянхолїчні,

Що люблять в темряві і в смутку пробувати,

І думають _ така судила ся їм доля,

Що вже її нїщо не впинпть, не одверне.

Про них і сонечко в людській крові заходить;

Про них уся земля _ могила величезна;

Ім смерть _ страшенний ад, а в пеклї їм най

[гірше
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ХХХІІ'.

Ферраро! у твоїх широких і травою

ІІорослих вулицях самітпости не місце.

Здаєть ся, ирокляттє столицю побивае,

Царків тих, що були потужні в древнїх мурах.

Дім Есте із давен предавнїх тут куйовдивсь.

Його князї були капризами натхнеиі,

Або протектори, або дрібні тврани.

І мучили таких людий високославних,

Що лаврами чоло всесьвітнїми вінчали,

Котрими Дант один поперед них пншав ся. .

ХХХУІ.

І Тассо ~ слава тих верховників і сором,

Приелухайтееь Идо струн його, а потім гляньмо,

Яка була його темниця у Феррарі,

Як дорого купив свою Торквато славу,

І як Альфонс свого поета возвеличив!

Мізерний самовлад не зміг погнути духа

Гнївиого і огонь його сьвятий згаенти,

Заперши і'енїя між манїяк безумних.

Нї! з пекла, де його паскуда деспот мучив,

Сияла без кінця далекославна слава.

ХХХУІІ.

І сльози полились із віка в вік з хвалою.

А ти, Альфонее, що? твій прах мізерний тлїв би

В забутности, що твій хвалебний рід окрила.

Забули-б ми про злістъ твою і про иїкчемність,

Коли-б ти не зробивсь катюгою Торквата.

Альфонсо, як тебе, з твоїм високим титлом,

Понижує по всїх сьвітах людська погордаі

Родись ти в иньшому якому небудь станї,

Навряд чи стояв би й рабом у того бути,

Що ми оплакуєм через твоє тиранство.

ХХХПІ.

Ти народивсь на сьвіт по їжу та погорду

Людську, а вмер як скот, хиба що мав блискуче

чайльд гавольд. 9
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Корито, і твоє було ііростірне стійло.

А він кругом чола понурого мав славу,

Що сьяла і тодї, та й досї бє у вічі

Перед лицем його осуднвків заклптих,

Крусканців тих лихих та Вуаловців злющих,

Що силкували ся понизити ті співи,

Котрі пристиджують їх одистоині струни

Кричущі, що від них болять і доси вуші.

ХХХІХ.

Да буде вічний мир обидженому духу!

І за життя свого він був і послї смерти

Метою, що в її метала кривда стріли

Отруєні, гіркі, та все стріляла мимо.

0 побідителю в новій, високій пісні! 1

Що вік,"то і несе нові нас мілїони;

Но хоч би як прилив нарожденних побільшав,

А скілько ще віків не з'явнть ся твій рівня!

Хоч би проміиня всїх злили ми воєдино,

А сяєво від них не буде рівне еонцю.

ХЬ.

Як нї велнк єси, та проміж земляками,

Котрі родили ся до тебе, вже бували

Такі як ти співцї, такі потужні барди.

Сияють і вони безсмертнпми вінцями,

Пексльних мук страшних і рицарства поети.

Один Комедію создан нам Божественну,

А другий, южиий Скотт, не менший Фльорентійця,

Маґічеським своїм жезлом відкрив сьвіт новий

Пісениий про війну і рицарське коханне,

Як се зробив у нас північний Аріосто.

ХЬІ.

У Італьяна грім з статуї мідяної

Зірвав на торжестві вінець її залізний.

Зловіщий елемент не був неправдосуден,

Бо лавру, що чоло його вінчала слава,
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Із нього не зірвуть ніякі блискавицї;

Фальшовані листки поета зневажали.

Коли-ж пересуд наш турбує ся пригода,

Нехай він знав, що в земній юдолї нашій

Ми маєм за сьвяте все, в що ударить громси;

'Го й та нам голова сьвятіщою зробилась.

ХЬІІ.

Італїє! тобі фатальний дар дарован,

Дар красоти, і він зробивсь твоїм приданим.

В нешастях і бідах минувших і грядущих

У тебе на чолї печать і стнд прорили

Глибокі борозни, твою літопись доля

Писала не пером, а полумем жерущим.

Ох, Боже!... Чом же тп у наготї не менше

Принадною, не більш потужною вдала ся?

Чом за свої права не встанеш, не прогониш

Тих розбишак, що пють і кров твою і сльози?

ХЬІІІ.

Тодї-б страшнїща ти, або иринадна менше

Знайшла-б собі впокій, і не було-б так жалко

Твоїх руїнннх чар. Тоді-б тн не томилась,

І з Альп у низ потік воружений не ринув,

І не пила-б води із По з твоєю кровю

Орда харцизииків двадесяти народів;

І чужоземський меч, печальна оборона,

Тебе-б не защищав од иньшого хижацтва.

Чи гору-б ти взяла, чи над тобою взято,

А не була-б раба то ворогів, то друзів.

ч ХЬІУ.

У юности моїй, блукаючи по сьвіту,

Прослїцжував я путь старого Римлянина,

Що сохранив іще високий римський погляд

І був друг Туллїя. Як плив я по блакиту

Морських блискучих вод під вітерцем попутним,

Тоді попереду була Меїара в мене .

\
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Позаду корабля мого була Еґіиа,

ІІірей був праворуч, Корине по лїву руку.

Легкав на иосї я, і всї їх бачив разом,

Так само як і вів, в сиустошеннї, в руївї.

ХШ'.

Бо ве підняв їх час, а будував баіідуэкно

Оеелї варварські на звалищах руїнних,

Що тілько завдають жалю сумному серцю,

І ще дорожчі нам _ згасаюче промінне

Їх сьвіту давнього і ті оставки вбогі

ііотуги й слави їх. Дививсь на сї могили

У свій вів Римляннв, на кладовище жизнї,

На диво се гірке, і в памятку зіставив

Листок, що пережив його; і ми науку

Собі черпаємо з давняшньої мандрівки.

ХЫЇІ.

Тепер листочок сей лежить передо мною,

А на моїх листках я додаю руїну

Отечества його до множества погибших

Потужнославних царств, що він над їх упадком

Ридав колись, а я іх у руїнї бачив.

Все, що було тоді в руїнї, есть і нинї.

До того й Рпм, і Рим-імперія схилив ся

Під бурями времен у прах і в морок вічний,

І ми проходпмо руйновище Титана,

Другосьвітний шкелет, що й попіл іще теплий.

ХЬУІІ.

Однак, Італїе, справдешнї христіяни

Повинні за твої боротись-битись кривди. ›

О мати всїх іскуств! була ти мати зброї,

І нас твоя рука від злюк обороняла,

Да і тепер веде. Родила ти нам віру;

Великі нації навколїшках благали,

Щоб одімкнула їм ключами райські двері.

Европа каєть ся в своїм отцеубийетві,

' наш
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які.

І визволить тебе із рук того хижацтва,

І винросить собі у тебе всепрощеннє.

ХЬУІІІ.

Но Арно кличе нас до гарних, білих мурів,

Де нам Етруськії Аеинн мислї кроткі

Вселяють у своїх чарівних, тихах залах.

Кругом живописні узгіря зеленіють,

Збирають уроджай, хліб, виноград, оливу,

Танцює повнява із радісною жизню

Під рогом повнявим; а по над берегами

Веселнх Арни вод комерція вродила

Новий перепих наш. Воскресла тут наука,

Відзволилась од уз, і ранок свій витала.

ХЬІХ.

Тут любить, як і перш, богиня мармурова,

І воздух округи сповияє красотою.

Вдихаємо той вид амврозіяльно гарний,

І нам він надає безсмертія частину.

Небесиий занавіс про нас полу¬піднято,

І довго стоїмо у чарах нерухомо.

І бачимо в лиці і в Формах чистих, дивних,

Що може дух зробить там, де й природа слабке.

Завидуємо тут боготворенню древних,

Що врожденим огнем таке створили диво.

Ь.

Не надививши ся, вже одвертаєм очи, __

Куди, не знаємо: бо слїпнемо й пянїєм

Від чуда красоти, аж покіль серце повне

Зомлїє і замре. Тут, тут по вічні роки

Іскуство нас кує, рабів свого тріумФу,

І вже не зможемо з кайданів розкуватнсь.

Геть!_поховайте 'д нас вирази наукові,

Мізерню торохню базарів мармурових,

Де олуха педант збиває з пантелику.

Кров, очи, серце, пульс нам про Дардаиця кажуть.
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Ы.

'Ів не в тім вндї тв Парнсовн з'явилась,

Або щаслввшому ще більш його Аихизу?

Або чи не така була тв, як покірний

Твій вязень, бог війни, лежав перед тобою,

1 дивлючнсь тобі в лице, принадну зорю,

На біле лоно злїг і нас ся в любих щоках,

Тим часом як уста твоі потоком лявв

На очі, на чоло і на гарячі губи

Частїще від дощу буйного поцілунки

Рав-по-раз сипалв, пов з рукава, чи з урни.

І.ІІ.

І танув і кипів без мови у любови,

Вся божественність іх те чувство не адоліє

Ні висловити, ні підняти над землею.

Богн й самі також становлять ся як люди,

І в чоловіка есть минутн божественні.

Но тягота землї над нами вагонів...

Нехай і так, да мн так як і се видїннє

Всрнутн можемо, і сотворнти в того,

Що сталось, чи могло так статись, дивне диво,

Статую, що на нас, мов ті боги, взирав.

ЬПІ.

Нехай учені і премудрі пяльцї й руки, _

Артист і той, з ного зробилась обізяна,

Показують, які принадні в неї дуги,

Яка в її краса і ніга у вонтурах.

Нехай описують неописальні речі!

Не хочу, щоб гидке диханнє їх мутило

Прозірчаетий поток, в котрому жити буде

Во віки образ сей, як в веркалї небеснім, _

Як в зеркалї тих снів, що покидають небо

І в глвбннї душі своїм свяють сьвітлом.

ЬІУ.

У Ѕапїа Сгосе тут, в пристанищі сьвятому,

ІІоиоять ся такі, що ще сьвятїщим стало.
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Такий лежить там прах, що у собі самому

Безсмертіє хранить, хоч не було-б нїчого

В мину'щім, тілько він, високости частина,

Що увійшла в хаос, в миротвореинє вічне.

Покоіть ся тут прах і Анджельо й Альфері,

І Галилей тут спить з його великим горем.

Маквіявелїв прах також вернувсь тут в землю,

З котрої він піднявсь на високости думок.

ІЛТ.

Сї четверо умів, подібно елементам,

Змогли-б зложити сьвіт. Італїе! те время,

Що скривдило тебе, пошматувавши в клаптї

Імперський твій наряд, те время не давало

І не даватиме ані одній країні

Подібиих Іеніів, що й з під руїни лннуть.

Упадок твій блищать блищаннем божественним,4

Він золотим лучем животворить пустиню.

Такі як в старииу були твої великі,

Такий великий есть тепер і твій Канова.

ІІІ/'1.

А де-ж всї троє сплять тих Етрущан великих:

ІІетрарка, Данте й бард ирозовий, вряд чи менший

Від них творящий дух? він знаний всім по сотнї

Любовних новіетий. Де сплять, де спочивають

Вони, що не були на просту глину схожі

Нї в жизнї, ні в смерти ? Не вже взяли ся прахом,

І рідні мрамори нїчого нам не скажуть?

Невже і на одну не стало їм статую?

Невже не звірили вони країні рідній

Землицї рідної, що ім дала родивши?

ІЛЇІІ.

Далеко від тебе, Фльоренціе невдячна,

Спить славний Данте твій. Обиджеиий тобою',

Він, так як Сціпіон, тебе на віки зрік ся.

Бо Факції твої банїтою зробили

І
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Того, чиє імя дїтнй їх діти будуть

Даремно обожать у каяттї столітій.

Так само і вінець Петрарки лявреата

В далекій і чужій землі розвнв ся - виріс,

І слава й жизнь його, і граблеиа гробница,

Вони до тебе вже не вернуть ся нїноли.

ЬУПІ.

Ну, хоч Бокаччіо-ж завітував отчизнї

Свій невмирущий прах? і певно, почпває

Між славними її, і реквіями днше

Над ними воздух той, сьпівочий мов спрена,

Що повен тонами солодкої говірки?

Нї, прах той вирпла побожнрсти гієна,

І памятник його сьвящевний зруйнувала,

І не дала йому на кладовищі місця,

Щоб, як хто ідучи зітхне собі про мертвих,

Душі Бокаччія не дав якої пільги.

ЬІХ.

Не достає іх трьох великих`в Ѕаіііа Стосе,

Но їх одсутствіє ще промовніщ говорить,

Аніж колись було у Цезаря в тріумфі,

Що Брутів бюст усім нагадував про нього

Найкращим із граждан, кого між них не має.

Равенно! торжествуй, імперії остання

Твердине, у тобі вшанований вигнанець

Сном нічним опочив. І ти пишай ся, Аркво,

Що скринею була пісень його безсмертних!

А ти, Фльоренціє, ти плач по вічні роки.

ЬХ.

Що нам до пірамід з каміння дорогого,

З порФіру, яснісу, аіату і барвистнх,

Хвилястих марморів, що інкрустують кости

І прах князїв-купців? Роса кількогодинна,

Що іскряво блищить смерком при тихих зорях

На мурозі могил і дише сьвіжим духом

н
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На розум наш від тих, що Муза мавволвї

Поставила про них по всі віки грядущі,

Вона сьвятїща нам,'нїж мармори та яшмп,

Що голови царські велишно покривають.

ЬХІ.

На Арнї в царственній по істинї палаті

Іскуств далеко більш того, що очи й серцеІ

Витає і бере. Скульптура і живопись,

Сі дві сестри дива свої являють дивні.

Та не про мене се: бо я прнвк вязати

З природою в полях мої мовчущі думи

Більш ніж з іскуствомв тих роскішнвх їалврівх.

Хоч божественний твір у мене визинає

Понлон йому низький, та я більш чую серцем,

Ніж словом вимовлю: бо дух мій иньшим робом

ЬХІІ.

'Себе виявлюе. І се я вже блукаю

По над тим озером крізавим Тразіменським,

В ярах, погибельних про римськую заява-гість.

Я дишу тут вільніщ, мов у господі в себе:

Бо тут пригадую, як хитрий Кареаґінець

Заматував Римлян між озеро і гори,

Як падали ряди хороброї одваги,

І кров іх бурчаки вагірні доповняла;

Як з бурчаків річки крівавії робилнсь,

Як трупом береги окрнли лєїіови

. ЬХІІІ.

Мов деревом, що з гір крутих зриває буря

Що вергае у низ потрощене, беаверхе.

Того страшного дня так битва бушувала,

І так послїпли всі на все, 'пріч різаннни,

Що не вважали, як земля тодї трусилась,

Не чули, як гнївна природа трепетала,

Як розверзала в тих безодию під ногами,

Що під щитами, мов під саваном, лагали.
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Так абеорбуе всїх ненависть люта, дикв,

Як вдарить нація на націю ворожу.

ЬХІУ.

Земля про них була мов корабель крилатий,

Що в вічність їх несе. Кругом себе вбачали

Безкраій океан, та вже не мали часу

Вважати, як пливе. У них закон природи

У серці зупинивсь: уже не чули страху,

Що обіймав всїх, як вострепещуть гори,

Як птаство вииеть ся у хмари по рятунон,

Втїкаючи із гнізд, що позривало вітром,

Отари і стада скрізь по полях розбіглись,

А страх людський втеряв і річ і слово й голос.

ЬХУ'.

Тепер вже иньший вид являє Тгаѕішеппѕ:

Блищить, як срібний лист, а береги розлогі

Вже ве мечі й списи, плуги тихеньві орють.

Старезні дерева так густо розрослп ся,

Як густо труп лежав - де їх корінне крилось.

Но річечка одна міленька і вузенька

Взяла свое імя з того страшною бою.

Зовуть її тепер, ту річку, Ѕапєпіпеііо,

Вона указує, де падали Римляни,

Де кров червона іх гиївиу мутила воду.

ЬХУІ.

Но ти, Клїтумиусе! в твоїй водї принадній,

У кришталі твоїм прозірчастім, пречистім

Стидлива иїмФа рік приходить визиратись,

І має соромко своє чудовие тіло,

Нїчим тодї нї же від ока не закрите.

Ти росиш береги, де вівці, всї біленькі,

Як молоко у них, пасуть ся тихомирио.

О ти, з усїх річок чистїща й видом краща!

Се певно, що війна тебе не плямувала;

Богвиї врасоти ти дочкам найлюбіща.
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ЬХУІІ.

На березі твоім щасливім і тепер ще

Стоїть маленький храм пропорцій делїкатних

На схилиу легкому гори, - імям твій тезио.

Під ним твхесеньно иесеш ти чисту воду,

І часто видко тут ріаву пірнату плітку,

Що грає у твоїх ясноглибоиих водах,

Як у горі блисне на сонечку лусвою;

А инодї пливе тихенько за водою

Срібненьва й золота гладишечка-лилїя,

І стиха шепче їй казки лагідна хвиля.

ЬХУІІІ.

Щоб же ти не пройшов уа духа сього місця,

Не понлонивши ся йому в твойому серці!

Коли чола твого зефір легкий воснеть св, -

Се він; або коли промовистий побачиш

Зелений муріжок, чи то почувш сьвіжість

В душі, немов вона прокинулась-восвресла;

Коли хоч на момент важве обмиеш серце

Від сухости його, немов од пилу тїло,

В природи чистоті, в крещеннї таємничім, -

Молнсь ному за те: він припинив істому.

ЬХІХ.

Аж ось реве вода! З врутої високости

Велично падає сторч у свою безодню.

І що за водопад! Летить, шумує море;

Безодня вся тремтить... Пенельно бурві води!

І свигленнє, і свиет, і муки у тортурах,

В кипіннї без кінця! А навкруги по свелях

Тече хвилястий піт з нового Флєґетона.

Огонь водою ввявсь, і піною по свелях

Чіпляеть ся кругом, по скелях тих понурих,

Що пекла стережуть, до мук його байдужні.

ЬХХ.

Під небо стовп летить і ввідтіля спадає

Без упину дощем. Невнчерпуща хмара

'Ч



_ 140'

Мрячить знай навкруги і робить вічний травень,

Мов ізумрудний луг! Яке проваллє дике!

Як велетень з гори у безумі плвгає

По скелях камяних! Як підлнваз кручі!

Як падають вони під біснуваті ноги,

Перевертаючись в скаженім чорториї!

А хвилі ревучи вривають св в проломн,

Мов сиві бугаї, що не терплять неволі.

ЬХХІ.

З проломів, як ,з воріт, широкою рікою

Вода ів лоня гір бурлить, гуде і стогне,

Мов учить са земля родинами страшнимв,

Мов сьвіт народить ся новий з її природи..

На щож воно се все! На те, щоб звідсі річка

Текла долиною і стиха дзюркотїла.

А повнрнн на зад! Там рине мов на вічность

Безощадно вода, руйнує все і вносить.

Нїщо не зупинай! Лякає і чарує!

Без пари водопад! страшний і страшпопишний!

ЬХХІІ. 4

Страшилище краса!... І тут же серед бурі,

Під раннім сонечком, над тим ревучим пеклом

Веселка, глянь! стоїть, немов надїя тиха.

Не мінить ся вона, не блїднуть любі Фарби,

Як ні біснуєть ся, нї пінить ся пучнна;

Ясна вона в горі стоїть, не колихнеть ся.

Се не веселки, се любов достерігае

Страшного безумуІ у тихости надземній,

І чистий лїк ії в небесному спокої

Спяннєм неземним осяює недугу.

ЬХХІІІ.

Я знов серед гаїв на горах Аиенїнах,

Недоростках до Альп. Коли-б я перш не бачив

Потужних їх батьків, де сосна виростає

На голнх висотах, і де ревуть обвали
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Мій.

Немов надхмарний грім, - я більше-б дивував ен.

Но а видав Юнґфрав під вічннми снїгами, «

Котрих ще не топтав ніхто, як сьвіт став сьвітом;

Я бачив і Монблян у сивинї одвічній

Оддалеки й зблизу. Я чув, як на Химарі

Торохкають громп в старих Акроцеравпах.

ЬХХІУ'.

Та й на Парнасі-ж бо орли крилаті бачив,

Духи страшних висот, як думають в народї;

Бо лннуть в висоту, високу несказанну.

Я бачив Іду мов Троянськими очима,

Аеон, старий Олїмп, Атлас і Етна роблять

Сї гори, мов ховми, в моїх очах малими;

Величність, висота передо мною никли,

Опріч хиба тебе, Соракте одинокий,

Що вже тепер снїгів на голові не маєш,

Як се Горацій наш про тебе трубадурив.

ЬХХУ'.

Ти сам собі стоїш на рівняві-долинї,

Мов хвиля земляна, що думала зломитись,

Та каменем взялась. Нехай лїниву память,

Охолястики струиу, хто хоче вапинав

І будить сі ховми латинськими віршами,

Мені не в моготу стояти за поета.

Вірші його мені що дна вбивали в память,

І так я їх зубрив од слова та й до слова,

Що і тепер менї пригадувати важко

Те хитросплетене курзуверзу латинське.

ЬХХУІ.

Доволї вже и тодї болїв у мене мізок.

Хоч, правда, я навчивсь на свій лад міркувати

Про те, що натовкли у голову малому,

'Га школа надто вже мене знетерпливила:

Бо не дала мені самому дошукатись,

Що там хорошого в премудрім віршуваннї,
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А може-6 я й добпнсь у нїм смаку на волі,

Коли-б з собою сам узяв ся був за діло.

Тепер уже шкода лїчнти неохоту;

Чого я не влюбнв, тепер те ненавиджу.

ЬХХУІІ.

Прощай, Гораціеі тебе я ненавидів

Не ва твою вину, а за свою нездатність.

Хоч лїрива твоя менї аж єсть розумна,

'Га не смакую в нїй. Вірші твої премудрі,

'Га я їх не люблю. А правда, що моралі

Коротвого життя нїхто не бачив глибше,

Що нї один поет не виявляв іскуства

Свого нам так яв ти; що нї один сатирив

У серце не колон по твойому без рани...

І все таки прощай! Простїмось на Соравті'.

ЬХХУІІІ.

0 Риме, краю мій! душі моєї місто!

Усїх сиріт серця до тебе мусять линуть.

'Гп цене, сирото імперій, що погибли,

І на тобі дознать свою дрібну мізерність.

Що горе? що біда? Прийди, ось випариса!

Іірислухайсь до сови, а під ногами в тебе

Зруйновані храми, понрушені престоли.

0 ви, чиї біди _- мученне одноденне, -

Ідїть, ось цілий сьвіт -- руїна велетенсьва,

У порохах лежить, як ваша глина ляже!

ЬХХІХ.

Нїобо*) государств! беэдїтна й безкоронна,

Стоїш, нїмуеш ти. В руках порожня урна:

Сьвященний в неї прах розкидано далеко,

~І Сціпіонів гріб без попелу зістав ся.

Давно гробницї вже сумують без усопших,

Порожнїмн стоять, а де герої ділиеь?

') Панатайте, що Нота роду женеьвого.
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О Тибре! не течи по мармориіії пустинї`

Устань, пранращуре, з свого старого ложа

І тугу мовчязну народів і столїттїв

Водою жовтою понрий-залий на віки.

. ЬХХХ.

Над гордим городом Семн Ховмів знущались

І время, і війна, і Ґотн й христіяни, -

Знущались із огием у купі та. в потопом.

Звізда його снаги згасала за звіздою,

І ноги варварсьних монархів там ступали,

Де тріумфатори в,їзджалп в Капітолїй.

У ширину і вздовж храми, палати, башти

В руїну падали, що й місця не пізнати.

Спустошеннє й хаос! Хто зміг би осьвітити

Ту ніч, що обняла його красу і славу,

ЬХХХІ.

Ту піч двойну віків і нетяму людського,

Що тьмою все иругом від она закриває?

Блунаєм помацьки і чуемо, що блудим.

Є карта моря, зір; наука на колїнах

Розгортує її, і нам вона говорить

Про глиб і висоту. А Рим .- нїма пустиня.

Ми спотикаємось тут ходячи об спомин.

Часамп „Еврека“! гукаємо зрадївши,

І думаєм _ знайшли в темнотї щоеь велике;

Аж дивимось _ кругом пустиня і руїна.

ЬХХХП.

Уви! Потужности! уви, торжеств 'три сотиї!

І день, .чн Брут ножем вернув народню славу,

Завоювателя й меча його впослїдив!

Де голос Туллїя, Вірі'ілїєві співи

І Тита Лівія живопись невмируща?

Де троє сих мужів воскреснуть вкупі з Римом?

А все, що в нім було, на віки вічні зникло.

Ти, земле, сумувать і плакать будеш вічно,
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Що не побачиш більш в очах того сияння,

Яке було тодї, як Рим твій був свободен.

ЬХХХІІІ.

О ти, кому дала Фортуна колесницю,

Справляти свій тріумф, ти Снлля вихрюватий!

О ти, що підгортав всіх недругів отчизнн,

Поки не слухав ще гнїва за власні кривдні

О ти, що перебрав і міру відомщення,

Аж поки й Азію орлн твої побили!

Ти, що, насупившпсь, уиичиэкав сенатиі

Ти був ще Римлянви з пороками твоімн.

Бо гордував есн коронамн й тровами,

І тим покутував переступн страшевні.

ЬХХХІУ.

Не знав єси тодї, як низько з тебе лаври

Диктаторські впадуть, _ ті, що тебе робили

Чимсь більше нїж земним, і що вже не Римляни

Пониаять гордий Рим, а хтось чужий, незнаний.

Той город, що його уже призвали Вічним,

Що тілько й в'оружавсь на те, щоб побідити, -

Той город, що покрив своєю тїнню землю,

Що крила розпростер, покп сягало сьвіту,

З кінця та й до кінця намету-горизонту,

І що царі й царства внтали всемогущим.

ЬХХХУ'.

Превнще всіх других був побідитель Силля, -й 1

А наш мудрець Кромвель, безсмертний узурпатор!

Сенатн й він зшітав, а трон ламав і строїв

Із нього ешафот. Диви ся, скілько треба

Нарозлнватъ крови за 'дну мінуту волї

І славу у віках! Но в жизні демаґоі'а

Даєть ся пам урок: в щасливу роківщину

Тих двох побід його, що взяв два королівства.

Ще й луччу вдачу мав: бо в той день і скінчив ся,

І певна річ, що був тоді найщасливіщий.
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ЬХХХІЇІ.

День третїй вересня оддав йому два царства

І королем його зробив опріч корони,

І той же день самий його з престола сили

Тихесенько низнів у материне лоно.

Хиба-ж Фортуна тут не виназала ясно,

`Що слава, сила й все, чого ми так жадаем

І допевняємось на погибних дорогах,`

В її очах стоїть далеко нижче смерти?

Коли-б і люди так дивились на сї речі,

Тоді, се певна річ, була-б їх доля иньша.

ЬХХХЧІІ.

І ти, чия грізна статуя существує

В велишній наготі! ти бачив, як між крпку

Безощадних убийць упав крівавий Цезарь

Під ноги мармору, накинувши на очи

Свій плащ, щоб закінчать достойно жизнь велику.

Царице всіх богів і смертних, Ёемеэидо,

На олтарі твоїм тобі приємна жертва.

Чи справді-ж він умер, чи вмер і ти, Помпею?

Що-ж ви таке були? чи ті, що звоювали

Незлїчених царів, чи кукли театральні?

ЬХХХІЇІІІ.

І ти, що грім тебе ударив, рпмеьна мамво!

Вовчице мідяиа! ти ще й тепер, здавть ся,

Готуєш молоко побіди у тих мурах,

Де ти, як монумент етарннного іскуства,

Стоїш-дивуєш нас, ти міцносерда мати!

В соеках твоїх тугих великий оснуватель

Черпав енагу свою. Під вишнім громом Зевса,

Кругом оемалена, від блискавиці чорна,

Чи вже-ж ти і тепер готова годувати

Бевсмертних вовченят, Римлян твоїх завзятих?

ЬХХХІХ.

Готова. Та твої годованцї всї мертві,

Залізні вояки,_і вже помурували,

чайльд гагольд. 10



-146

З могил їх городи. Самі обмившнсь кровю,

Так само як і ті, котрі були'їх страхом,

Подужали Римлнн і, як вони, верстають

Людський давнезний путь як раз по обізянськи.

Та ба! несила їх так високо літати,

Опріч хиба того химерного вояки,

Що в землю ще не лїг, та сам себе подужав,

І сам тепер зробивсь рабом рабів недавних.

ХС.

Фальшива власть йому аатумаиила розум,

Вважав за Цезаря себе, та був неріиня

Тому, кому ввесь сьвіт, ба й Римський, дивуваи ся.

Бо Римлянин постав із нацземної глини.

Жорстокий був страстьми, а розумом холодний,

Безсмертний мав інстинвт, що виручав'і серце.

Воно було нїжне і в купі з тим хоробро.

Часами він нвлявсь Алкидом з веретеном

У Красоти в ногах, а потім знов вертав ся

До себе, і тодї сини над всїх великих.

ХСІ.

Тодї аби прийшов, споглянуи _- і побіда!

Нї и кого не було иотуги против нього.

А той, хто снлиувавсь орли свої зробити

Слухивними в льоту, мов соколи ручнії,

І вивчив тілько їх втїкать під ґальським знамям,

Дарма, що їх` водив так довго на побіду,

Той серце мав глухе, мов ічсебе не чуло,

І иародивсь чудним. В однім він тілько макнув:

Любив химерну честь. В амбітности кокетник,

Чого віи допевнивсь? Нехай же сам нам скаже.

ХСІІ.

Хотїв буть або всїм, або нїчим. Діждав ся-б,

Щоб смерть йому межу вказала його силї!

Щеб кілька лїт пройшло, земли-б його зрівняла

Із Цезарами, що по них стунав ногами,



-147

  

Дак от про що собі тріумфів так жадають

Завоювателї! Про'се-ж то ім і арки

Становлять осяйні! Про се-ак то й ревні сльози

І кров по всій землі потопом ллєть ен нічним -

Но тілько радугн не бачимо в потопі.

О Боже! понови над нами знамя мира!

ХСІІІ.

Що-ж уродилось нам насниві камянистій

Людського побуту? що ми на ній пожали?

Узюсїнькі чувства та хибкуватий розум,

Та коротеньку жизнь, та правду, що втонула

На самім днї морськім, _ опінїю всевладну,

Царицю темряви, таку, що й кривда й правда,

Се в нас один случай, і люди знай боять ся,

Щоб надто не блищав розеудок їх природний, -

Боять ся, щоб за те не стали іх карати,

Що надто на землі багацько сьвіту стало.
хснг. У .

І топчуть ся вони у млявому мізерстві,

Оинн, як і батьки, новин вік, як і прежнїй;

ІІишають ся стидом, у безумі вмирають,

І по старих рабах наслідують новіщі.

І бють ся з віку в вік за предківські кайдани,

Мов Ілядіятори, замісь шукати волі.

І та-ж арена кров їх чорную зпивав,

Де перше полягли такі-ж самі герої.

Мов дерево свій лист що-осени роняе,

Міняють ся вони що-поколїиня й віку.

ХСУ.

Про віру я мовчу, вона між нами й Богом;

Я говорю про те, що кожне добре знає.

Ої речі ми що-дня і щогодини бачим.

Кажу про те ярмо„що удвоє нам шиї

Гне нижче до землі, про знані всім еднкти,

Тиранїі громп, що мов та обізяна,



_148Т

Так хоче властвовать, як той, хто їх гординю

Колись уничнжав і іх будни на тронах.

Безсмертний був бн муж, коли-б нічого більше

На сьвітї не робив, як ім давав науку.

ХСУІ.

Невже-ж один тиран подужае тнранів,

Свобода-ж воїна собі не знайде й сина,

Такого як знайшла Колумбія, ііалляда

Оружня й чистая? Чи може чесні душі _

Ростуть хиба в гаях, у диких древнїх пущах,

Між водопадвми, ревучпми вік-вічно,

Там, де всьміхнула ся дитині Вашівїтону

Природа матернїм животворящпм сьміхом?

Невже таких зерен земля не має більше,

Або Европа вже таких країн не мав?

ХСУІІ.

Но Франція була пяна людською кровю,

І виблюнала нам велике злодіяннє,

А Сатурналїя її була-б шкодлива

Свободї в кожен вік і в нождій україні.

Ті дни страшні, що ми переживала вкупі,

І та амбіція, що мур міцний воздвигла

Міа: нами іі нашими надїями сьвятими,

І та трагедія гидна на нашій сценї

Дали предлог на він, щоб нас порабощалн,

І внлить жизнї цьвіт другим падением вашим.

ХСУІІІ. *

Но знамено твоє шматоваие, Свободо,

Ще розвіваєть ся і рветь ся проти вітру,

Мов буря грошова. Твій тулумбаений голос,

Хоч і перерваний, з тих буде голоснїщий,

Що мовкли під грозу.1Втеряло твоє древо

Свій благодатинй цьвіт; `порубано і кору

Сокирою твою. Здаеть ся, вже нїкчемна,

Та в нїй зістав ся сок, і глибоко насїине
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І?

ы

Знаходить сятвов ба и в сїверному лоиї.

Нам луччая весна солодчий овощ вродить.

ХСІХ.

Ось башта древніх лїт, понура, видом кругла.

Мов твержа тверджена, а камяна ограда

І військо-б зупинить могла в його ноходї.

Стоїть одна собі; опали вже бойниці. 1

Дві тисячі годів плющем її окрили:

Ґірлянда вічвости! Зелене листе має

Над всїм, що зруйнував нещадно вік давнезний.

Про що таку міцну муровано сю башту?

Який великий скарб так замкнена ховає?

Не скарб тут сховано, а женщину в могилі.

С.

Но хто~ж вона була. Цариця мертвих? На що

Поховано її в чертозї? Чи вродлива,

Чи чистая була? А чи була достойна,

Щоб царь, нї, більш царя, -- щоб Римлянин жоною

Її своєю мав? Яка дочка уроду

Внаслїдила її? І як жила на сьвіті?

І як любила? як умерла? І за що се

Така шаиоба їй в такому виднім місцї,

Де не дають гиисти останкам посполитих?

Не проста мабуть се людина, вища смертних?

СІ.

Чи то-ж була вона така, що свого мужа

Любила, чи така, що волїла чужого?

По римських хронїках, і в те давнезне время

Скакали через тин. Чи ее була матрона,

Як та Корнелія, чи схожа на царицю

Єгипетську хистку? Чи щедра на утїхп,

Чи від коша усїм шукателям казала?

Чи нахиляло сях на мякше місце серце,

Чи мудрою була і любощів цуралась,

І вберегла себе від муки з мук гіркої?
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СІІ.

А може в юности умерла, похилившнсь

Під горем, важчим ще над сю важку могилу,

Що прах її ніжний придавлює так тяжко?

І може над іі цьвітущою красою

Нависло облзко, і очи посуміли,

Віщуючн судьбу таких, що небо любить

І шле їм ранню смерть; но захід жизнї чари

Ровлнв кругом ії в яркім, радужнім сьвіті,

Бемрущих Гесперід, на щоках уже вялих?

Так осінь під кінець горить в червонім листї.

СІІІ.

А може в ті лїта умерла, як зникає

Від нас і красота, і родичі і діти;

Умерла з довгим тим волоссєм, та вже білим,

Що памяткою днів тих давніх їй зісталось,

Як всі бувало їх під небо прославляють,

Як Рим завпдує було її нарядам,

Як горда красота її всїх чарувала? -›

Та що се я й куди?... Одно ми тілько знаем;

Що башту сю багач жоні своїй поставив,

Отсе-ж його любов, або пиха, та й годі.

СІУ.

Не знаю, що воно, а тілько коло тебе,

Могило, стоючи, мені усе вдаеть ся,

Як буцїм знав я ту, кого ти покриваєш.

І иньші днї тепер вертають ся до мене,

Нагадують мені музику, хоч всі тони

Перемішали ся: торжественні, як в хмарах

По вітру дальний грім. Однак присяду трохи

Крій каменя в плющі, поки тілесну Форму

Розпалеинй мій ум надасть уламкам серця,

Що плавлють послї бур, після руїни щастя.

СУ.

І поки з_тих дощок, розкиданих по скелях,

Зібє мені судно, судно надії, щоб я

_ ~ їх; „441
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Знов бити ся пустивсь із тим житейсьннм морем,

Що хвилї вертає, реве і не вгавае

У пінї иабігать на беріг мій самітний,

Де все те скрушено, чим серце веселилось.

Но що-ж? хоч би я й зміг зібрати сих уламків

Доволї, щоб судно аби яке зробити, _

Куди-б тодї я плив? Нї дім, анї надїя,

Нї жизнь, нїщо не зве, 'пріч того, що я бачу.

СХІ.

Нехай гудуть вітри! Гармонія їх буде

Музикою мені, а ніч надасть їй мягкість

Кричаннєм пугачів, як і тепер їх чую

В вечірній темряві, що сідало вкриває

Сих птиць нічної тьми. Вони одна з 1дною

Перекликають ся у пустках Палятинських;

Іх очи сьвітять ся, вірлаті, сїрі, дикі;

Іх крила лопотять і крізь імлу мелькають.

Серед таких руїн яке мале те горе,

Що ми приймаємо! Про власне я байдужен.

СУІІ.

І нипарис і плющ, і мурова фіялка,

Все перемішане у купі, і землею

Засипано ховми, підземні кучугури,

Де сьвітлицї були; покрушені аркади,

Кольони у шматках, завалені склепіння

І Фрески визойшли у глибиню вільготну,

Куди заглядує сова, шукае ночи. і

Чи се були храми, чи банї, чи чертоги?

Хто знає? Ми дійшли, що мури се, тай годї, -

Імперськая гора!... Так падають потужні!

СЧІІІ.

Отсе вона, мораль усїх діяній наши!

Ідуть вони своїм порядком віновічним,

Свобода, слава і - упадок і багацтво,

Пороки і разврат, а варварство - останнє.
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Отсе-ж історія й томи їі без ліку -

Всього один листок, і він оттут найлуччий,

Бо тут тираиніи усі скарби зібрала,

Всі втіхи й радощі, чого і око й ухо,

І серце і душа шукають, і що слово

Назвати може... Геть із словом! придиви сяі

СІХ.

Дивуй ся, восторгайсь або гордуй і сьмій ся,

Або заплач: бо тут про всяке наше чувство

Робота знайдеть ся. О чоловіче! що ти?

Між сьміхом маятник і слізми, от що! Гливь ся,

Отся гора була підніжжєм піраміди

З престолів многих царств, і слава так сняла

На висоті її, що й сонце брало в неі

Для сявва огонь. Де-ж золотіі криші

Храмів тих і палат, і де самі подїлись

Ті що любили їх і сьміли будувати?

СХ.

Проречистий не був і Ціцерон над тебе,

Кольоио у землі. Що Цезареві лаври?

Вквітчай мене плющем із його гробовища.

Чия се арка, чий се стовп передо мною?

Чи Тит се, чи Траян колись тріумфували?

Ні, время, більш ніхто. Воно переміщав

І арки і стовпи, глузуючи над ними.

Апостоли стоять статуями в тім місці,

Де імператорська стояла перше урна

З велишнїм попелом, що спав собі високо

СХІ.

У чистім воздусї, у римському блакитї,

На зорі дивлючись. Колись він духом дихав,

Котрий під небеса, під зорі підіймав ся.

Траян останній був, що' царював над сьвітом,

Над римським ґльобусом: бо потім ні одного

Такого не було, щоб вдержав цілим царство. .

`І
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Ні, по°ддавали ще його завоювання!

Більш Александра був: його не плямувала

Кров, Цїджена в дому, анї пянпцька жажда,

І ми Траянове імя и тепер шануем.

СХІІ.

Де та гора, що Рим стрічав своїх героїв,

Як із полей побід верталпсь у тріумфі?

І де Тарпейський той обрив, що зрада мала

Собі достойну казнь! Чи тут ховали здобич

Завоювателі? Тут, а он там на полі

Сплять Факціі нїмі більш тисячі вже років.

Се Форум, де колись цвило безсмертне слово,

Де і тепер іще краснорічпвий воздух

Хранить проречисте диханнє Ціцерона.

_схш.

Свободи поле се, і Факціі, і слави

Кровопролитноі. Тут страстн видихали

Римляни гордії від первої години

Імперії в цьвіту, аж поки не зісталось

Що завойовувать. Та вже давно свобода

Завісила лице. Анархія взяла ся

За неї правити, аж поки кожен воїн

Міг сьміло наступать і потоптать під ноги

Сенаторів-рабів, німуючих у страсї,

Чи -е голоси купить ще нижчої 'д них чсрнї.

СХІУ.

Обернемось тепер от тисячий тиранів

До ,станнього того трибуна й Римлянина,

До тебе, доблесний Петрарчин друже Рєнці!

Один ти викупив стид десяти століттїв,

Італії одна, послідня вже надїє!

Коли на дереві свободи хоч листочок

Розвинеть ся новий, нехай і той єдиний

У тебе на гробу во вік зеленїє,
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Ти, борче Форуму, новороэвденний Нумо,

Що царюнав, уви! так коротко, так мало!

СХУ.

Еґеріє, ясне создание мовчазного,

Сумного у біді, н тяженній тузі серця,

Що не знайшло собі притулку в бідаім сьвітї,

Оиріч грудий твоїх, одрадний ідеале!

О, хто-б ти нї була: воздушная Анрора,

Чи німоова мечта одчаяння нїмого,

Чи може ти була й земною красотою,

Що івнайшла собі поклонника ясного, -

Була ти помислом, достойним чоловіка,

У Формі женщина, нам найдорожчій Формі.

СХУІ.

Мохн криничвни твоєї ще і досі

Крізь себе чистую водицю пропускають,

Водицю райськую, що стереже печера.

Лице твого струмка, незморщене годами,

В собі являє нам тихого духа місця.

Вже берегів його іскуство не стісняє:

У білих марморах не дремлють улюбі води,

А стиха дзюркотять з під вбитої статуї

І ллють ся промізк ив і водяних цьвіточків
є.

1 навкруги и через іх пущу Фантастичну.

СХУІІі.

Зеленії ховми, окриті раннім цьвітом,

І крізь траву в низу мпгає-пробігає

Зірката ящурка. Піснї пташок веселих

Витають, як ідеш доріжкою нузькою.

Кольористі квітки у сьвіжоети весїнній

Громадами цвитуть і просять не топтати,

А їх цьвіта горять на сонцї і танцюють

У тихім вітерцї, немов у Феерії.

Фіялиа голуба цїлуєть ся з зефіром;

Очицї кольору з під неба набирають.

/,



  

СХУІІІ. „

Отут жила єси у затишку чарівнім,

І серденько твоє иебесне трепетало,

Як зачувала гук ходи свого коханка

Оддалеки звідсіль. Намет в блискучих зоряху

Мов багряниця, вас о півночи тут кутав.

І як сиділа ти коло свого коханка,

Що діялось тоді? Печеру сю природа

Спорудила про те, щоб вас двойко ховати,

Богиню й смертного, щоб сховищем зробила

Її сьвята любов, оракул найдавніщий.

СХІХ.

Чи справді ж ти йому дала за серце серце,

І свій небесний жар з його земним змішала,

І ту любов, що мре так само, як родилась,

В зітханнї одному божественно ділила?

Чи вже не вміла ти безсмертієм натхнути

Ті радощі земні, щоб стрілки не тупивши,

Отруту з неї знять, -- пересит в солодощах,

Що нам любов псує своім дихаиием вялим,

І вииолоти з нас ті злаки смертоиосві,

Що через них любов свою теряе силу?

СХХ.

Уви! в нас молоді страсти течуть на втрату,

А хоч і росять, дак пустнню камянисту,

І від того росте бодячче иаразитне,

Скороспійннй кувіль, недогідний про серце,

Хоч любий для очий, _- квітки, котрих диханне

Нас дусить -- аконіт, і дерево, в которім

Смола - смертельиий яд. Се ті зілля шкодливі,¬.

Що із під ніг ростуть у страсти, як гасае

В пустинї сьвітовій, шукаючи якогось

Небесного плода, що нам по вік запретен.

СХХІ.

Любве! ти не сього, о, не сього ти сьвіту!

Незримий ангеле! ми віруемо в тебе,



І віру ясимо розбитимп серцями,

Та ще не бачимо й ніколи не побачить

На всій землі нїхто, яка ти мусиш бути.

'Создав тебе наш дух, як оселяв вселенну,

В Фантазіях своїх творенннмн своїми,

І помислам своїм надав такую Форму,

Котра преслїдує неугасиму душу,

Горющу, томлену, тортурепу і рвану.

СХХІІ.

Болїє вродою своєю розум повен,

Закоханий в своїм Фальшованім созданнї.

Де чисті Форми ті, що нам дає скульптурвик?

Вони у нім самім. Не вже-ж нема в природі

Такої красоти? Де ті очарування

І добродїтелї, що ми увображаєм

У юности і іх шукаємо мужами, и

Едем одчаяння недоступний нікому,

Що зводить із ума і пензелі і піра,

І всує вацвисти у наших творах хоче?

СХХІІІ.

Хто любить, той мечту як божевільний любить.
Всі чари в перед нас одна за ідною никнуть,

Котрнми ідоли своі ми окрнвали.

Ми бачимо й самі, що врода і достойність

Були созданія закоханого серця,

Однак зістаємось під чарами, як перше,

І душу нам вони, як перше, поривають.

Ми вітер сіємо, а пожинавм бурю,

І серце, як колись, шукає свого скарбу,

І чудять ся йому в убожестві багацтва.

СХХІУ.

Ми увядаємо від юности своєї,

Ми викнемо к землі, ми ниємо й болїєм. `

Ми блага не знайшли, жадоби не втолили,

Хоч до останніх літ, до входу у могилу,
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Щось поривае нас, як поривало перше.

Та пізно вже, і нас мов у двоє проклято.

Любов і слава, се як скнарість і амбітність,

Усе одно і те-ж, все призрачне, ледаче,

Ледаче без путя. Бо се все метеори

Не під одним імям. Згас пламень, дим чорнїє.І

СХХУ.

На сьвітї мало тих, а може і не має,

Щоб ізнайшли те, о любили, чи любили-б.

Случай, сліпа судьёъі сильне побужденнє

Любити, от що в нас антипатії глушить.

Та хутко вернуть ся в отруті вічній кривда.

А обетоятельетво, се божество безумне,

Сей ошуканець злий, з нечевля визиває

Маіічеськнм жезлом біду на нас і горе.

Торкне надію він, _- взялась надія прахом,

Тим прахом, що ми всі ногами попираєм.

СХХУІ.

Жизнь наша, се не що, як ложная природа.

В гармонію річий не йде такий жорстокий

Декрет, така страшна печать гріха й прокляття,

Така сурова казнь, такий громадний упас,

Страшенне дерево, що у землі корінне,

А листє і гиллє у небі, що дощує

Вої біди на людий, заразу, смерть, неволю,

Все, що ми бачимо, і гірше, що не бачим, -

Те, що войтує в нас в душі неісцілимій

І вічно новії у серце ллє печалї.

СХХУІІ.

Но думаймо про все, що є на сьвітї, сьміло.

Зректи ся права нам на думаннє свободне,

Се зрада розуму, єдиного притулку,

Людського побуту і серця у~ тревозі.

В найменшій мірі я не буду ренеі'атом.

Дарма, що від родин мишленнє божественне'
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Заковують в пута, дервять в тюрмі, и неволі,

Воспитують у тьмі, щоб не сняла правда

Аж надто ясно над умом ще неготовим,

А сьвіт бере своє, і сліпота зникає.

СХХУІІІ.

- Аркади над аркад! немов би Рим задумав

Зібрати главніі трофеі історичні

І дать один тріумф будинком безпримірннм.

Се Колізей стоіть. Сияв місяць, мов би

Про нього Факел се. Бо сьвіт повинен литись

Від Бога з під небес, щоб осьвіщатн міну

Глибоких міркувань, котру давно черпають,

Тай вичерпати зась! А темніі блакнти

Ночнй Італіі, в небеснпх високостях,

Такий прибрали цьвіт, що має слово жизни

СХХІХ.

І промовляє нам і з під небес глибоких,

І очи в нас бере, і духа підіймае.

Хвилюють ся вони над дивним моиумеитом,

Як слави його тінь. Єсть чувство в тих будівлях,

В тих творивах земних, що похилило время,

Рукою налягло, та поламало косу;

І єсть магічеська якась в руїнах сила,

Перед которою повинні преклоинтись

Нові будодива з окрасами своїми,

І ждати, поки час надасть і ім повагу.

СХХХ.

0 время! ти красвш померших, ти руїни

Звеличуєш, ти нам серця кріваві лічиш.

Одна про нас єси порада й утішитель.

Ти правду кажеш там, де людський розум хибнть.

Ти випробовуєш любов. 0 ти єдиний

-ФільосоФе! _- бс всі Фільософи -- соФістн -

І судде праведний, і мстнтелю на кривди!

_До тебе руки я у тузі простягаю,

 



До тебе очи я у мороці здіймаю,

Від тебе дару я великого жадаю.

СХХХІ.

Серед руйновища, де храм єси воздзигло

Собі, божественно пустинний, сумовитий,

Прийми й від мене, між премногими жертвами,

Як лепту, і мою руїну літ мізерну.

Не много в них лїчби, та переміни много.

Коли мене часом ти бачило надменним,

Не слухай більш мене. Коли я був смирепний
и

У щастї и сохраняв усю свою гординю

Про ненавидників, -- мене ім не зломати, -

Дай, щоб не дармо я носив булат у серці!

СХХХІІ.

Їм та й не плакати? Богине Немезидо!

Ти кривди людської ніколи не простила.

Ти з пекла Фурій злих, з безодні викликала

І посилала іх кругом Ореста скиглить,

Караючи його за помсту антилюдську,

Котра права була-б не з рук близьких і рідних.

Тут, де старовина тебе так довго чтила,

Де царювала ти колись у давні давна,

Прошу тебе й,молю із праху: пробуди ся

І голос мій почуй! його ти мусиш чути!

СХХХІІІ.

Річ можна, що мій рід, чи я кого укривдив,

І се я раиою за те плачусь тяжкого.

Коли-б же ранено мене оружєм чесним,

Нехай би кров текла, хоч би й без перевязки.у

Тепер же огняна текти не буде в землю:

Тобі її палку присьвячую на помсту.

Їі шукатимуть і певно в тебе знайдуть.

Задля чого-ж я сам не мстивсь, про ее промовчу,

Нехай так буде, як воно зо мною сталось.

Дарма, я сплю, не мщу, но ти, ти ще _проснсш ся.
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СХХХІУ'.

Коли до тебе я тепер здіймаю голос,

Се не того, щоб я ховав ся від страдання.

Нехай хто скаже, що я голову понурив,

Або що розум мій поник у муках серця!

Нї, я на сих листках завіт свій зоставляю,

І не розвієть ся моє по вітру слово:

Сей стих переживе мій прах, мій попіл хладний.

Далекий час мене носкреснть, оправдає,

І вергоне його, се прокляттє пророче,

На голови людські горою камяною.

СХХХІЇ.

І буде проклятє моє тодї -- прощениєм!

Чи я-ж _ почуй мене ти, земле, мати рідна!

Спогляньте, небеса! - чи я-ж та не боров ся

З моєю долею? Чи я-ж того не виніс,

Що треба - лиш простить? Чи то-ж да не сушилн

Моєї голови? не рвали мого серця?

Не ннщпли надій? імя мого не гризли?

Моєї жизнї жизнь не побивали лжею?

І коли я не впав в 'одчаяннщ дак тілько

Тому, що вище їх ширяє дух мій віщий.

СХХХУІ.

Хиба не бачив я, на що готові люди -

Від кривд буйних, тяжких, та й до зрібної злости,

Від рику ярого запіненої лайки

До перешіптувань котерії гнилої

І яду мудрого хвилястої гадюка,

І Янусового мімічееького згляду,

Двозначнього лиця предательеької мови,

Без слова клевети, а тілько з воздиханнєм.

Про голови дурні не оправного суду,

Котрим осуджують братів брати на віки?

СХХХУІІ.

Но я на сьвіті жив, і жив я не даремно.

Мій розум утеряв свою вже силу може,
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А кров моя _ огонь, і мій состав міг никнуть,

Ба й побіждаючи неделю; та я чую

В душі моій таке, що подоліти зможе

І муки всі і час, ¬- таке, що буде дихать,

Як я покинув сьвіт. Щось неземиоі сили,

Байдужне ім тепер, як згадувані тони

Мовчущої струни, ударить їх по серцю,

І камяне здвигне, мов каятте любови.

СХХХУІІІ.

Печать притиснута. - Тепер тебе внтаю,

Потенціе страшна, о всемогуща сило!

Нема тобі імя. О півночи ти ходиш,

І глибоко в душі перед тобою никнем.

Та се не буде страх. Ти любиш там витатп,

Де помертвілий мур окутавсь опанчею

З мохнатого плюща. І сій пустковій сцені

Ти надаеш таку величність і принаду,

Що наче й ми самі руйновища частина;

Ми наче щось таке всезряще, та незриме.

схххіх.

Тут іздіймавсь глухий, жадібний голос націй,

Або рикучий плеск, як падала людина

Від людської руки. За що-ж се душогубство?

За те, що так з давен було в крівавім цирку;

За те, що у тому кохав ся імператор.

А чом же й ні? скажиж! Яке до того діло,

Де ми поляжемо і будем годувати

Собою червяків? чи в битві з ворогами,

Чи в цирковім бою? Се сцени рівнозначні

Про те, щоб у землі гнили їх лицедіі.

У СХЬ.

Я ілядіятора перед собою бачу.

Лежать, і на ліву бідаха снер ся руку.

Його потужний лоб про смерть близьку байдужен,

Та спорить з мукою; а голова все нижче

чьйлъд гкгольд. _ _ 11
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Та нижче хилить ся, і з рани у грудині

Кров стиха падає, важка по каплї капля,

Як перві, що впадуть перед дощем громовим.

А се кругом його арена ніби ходить.

Скінчив ся, поки ще не перестав гриміти

Безчоловічний гук, витаючи убійцю.

СХЬІ.

Він чув той дикий гук, та не вважав на нього:

І серце й очи мав далеко від арени.

Не дбав ані про жизнь, ні про свою награду.

Ні! де його низька хатина над Дунаєм,

Там забавляють ся взрварчуки-дїтвора;

Там побиваеть ся його Дакиня жінка,

А він, їх голова, поліг про сьвято римське, -

Такі в його крові лплнсь гіркіі думки.

І мусить гинути, непомшенпй` забутий!

Уставьте, земляки, втоліте гнів ваш ярий!

СХЫІ.

Но тут, де дихала смерть запахом крівавим,
Де входи й виходи народиУ заграждали,

Ревлп або гули, як водопад у горах,

Що рине, чи тече ізвивисто в яругах, -

Тут, де хула й хвала Романських міліонів

Давала смерть і жизнь, ігралище дурнотп, -

Тут голос чутен мій; і зорі тихо сьвітять

На сцену мовчязну та на лави в руїнах,

На мури схилпсті і на ті іалєріі,

Де сумно й голосно ступні моі ступають.

СХЬІІІ.

Руїна, но яка! З іі громади стіни,

Палати і церкви, чи й не міста воздвигли, -

Однакож сей скелєт, сей велетень вдаєть ся

Оддалеки, немов його ніхто не грабив.

Дивуєш ся було, де-ж уверед, ламанне?

Чи справді-ж бо його пустошепо віками,
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Чи тілько чищено? Уви! - приступпщ ближче,

Упадок і розор побачиш у кольосї.

Про те й не любить він у день яркого сьвіту,
у

Що время и чоловік пошарпали сердеку.

СХЫУ.

Як же підійметь ся у повнї місяць в гору

І підобєть ся геть аж під найвищу арку;

Як зорі заблищять крізь щілини руїни

І вітер колпхне плющами, що вінчають

Той древній сивий мур, мов Цезарену лису

Всевладницю главу; як сьвіт сияє стиха,

Не слїплючи очий: тодї в мовчущім цирку

Збирають ся мерці. Бо місце се герої

Тоитали, як цвили. Тепер ми попираєм

Їх славний, вічний прах. Про нас вони не вмерла.

СХІЛ.

„Доколї Колізей стоіть, стояти буде

„І Рим; а як впаде будівля ся велезня,

„Тоді впаде і Рим, а як і Рим погибне, і

„Погибне з ним і сьвіт“. Монляли так прочани \

Про башту велетня в Саксонські наші роки,

Що древнїми звемо. Отсе-ж три дивні речі

Ще на своїх місцях, ніщо не відмінилось,

Все так, як і було: Рим і його руїна,

Де всі людські гріхи колись прощати вміли,

І сьвіт, вертеп татьби, або _ чого вам треба.

СХШЇІ.

0 проста простого, сурова і велишня!

Алтарю всіх сьвятих і всіх богів сьвятине

Від Зевса до Христа! тебе щадило время.

Байдужно ти дививсь, як падали й тремтїлн

І арки і царства, і всяка річ круг тебе,

А люди по тернах топтались до могили.

Чидти й во віки так стоятимеш, преелавна

Руіно? На тобі зломало время косу,
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А деспоти жезла зелізиого, притулку

Іскуства, гордосте і Ііантеоне Рима!

СХЬУІІ.

Останку славних днів, художеств благороднвх,

Поннжених, та ще високих в сонершенстві!

Ти шнрнш по сьвітах по всі серця сьвятпню, _

Моделі всіх іскуств. А той, кого приводить

У Рим старовина, тому сияє слава

В отворище твоє. Хто хоче тут молитись,

Тому всі алтарі готові про молитву.

Хто-ж генія пощтнть жадає духом чистим,

Той очі тут пасе на величавих бюстах,

Що славною його сім'єю обступили.

СХЬУІІІ.

А ось темннця, глянь! Що в темряві я бачу?

Нічого. Гляньмо ще. Дві Форми ледви видко

Крізь темряву густу, _ самітні дві людині,

Дві мріі в сумраці мого увображення.

Ні, се не мріі: бо тепер виразно бачу

Непевне щось, чуднс: старого дуже діда

'Га гарну женщину. І молода і сьвіжа,

Як мати, що дитя годує: в іі грудях

Мов иектар молоко. Но що вона тут робить

Із голими грудьми і білим лоном голим?

СХЬІХ.

Надувсь у повні в них істочник чистій жизни,

Що перву нам дає і найсолодшу пищу

На серці в матері і із сьвятого серця.

Вона-ж, блаженная, у погляді невиннім,

Чи в крику тихому - не болестн, а сьміху -

Знаходить радощі, невідомі мужчині,

І вже в колнсочці вбачає зеленочок,

Малевьку брунечиу, що листєчко розпустить...

Який же буде плід, сього ніхто не скаже:

Бо й Ева Каіна так само годувала.

І
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СІ..

Но тут старим літам дае питаннє юність,

Дає те молоко, що в дар від них же має:

Отцеви се свойму вертає довг давняшній,

Що задовжила св від нього з нарождеинєм.

Ні, він тут не помре, поки в тих любнх жилах

Огонь і жизнь горить, поки сьвященнс чувство

Не втратило снаги, здоровля літ і силу,

Природи Ніль рождать, котрого глибокости

Єгипетська ріка не рівня. ІІий же, старче!

Пнй і живи! Нема в раю такого трунку.

СШ.

І казка зорнва про Шлях Молошннй має

Не більше красоти, ні, се созвіздє краще!

Природа свій тріумф ще більше проявила

У сїм переверті сьвященного закону,

Ніж у безодняві з блиску-тими сьвітвми.

0 Мамко! пресьвята! ні капля із потоку

Пречистого твого не пійде мимо серця

Старенького отця. Ні, вернеть ся блаженна

В криничину свою і сповнить її жизню,

Як позливають ся із Богом душі наші.

СЬІІ.

Вернімось до ховма ми міста Гадріяиа,

Що позавндував єгипетським пірамідам,

І став ім подражать в безсмашности й огромі.

Прийнявши за модель наднільське будуваннє,

Він майстра осудив на працю велетенську,

І змурував собі гробннцю преогромну,

Щоб поховали в ній маленький його попіл.

Як зрителю було і сьмішно воно й жалко,

Що велетенський мур і замір величезний

Постали з родпика мізерного, дрібного!

СЬІП.

Но се, дивись! Собор, _- широкий, дивний купол!

Діяиин храм при нім хатиною здавав ся-б.

г,_.
'че-_..

І ` 
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Сьвятилвще Христа на мученицькім гробі

Апостола його! ЕФеське дивне диво

Я бачив, -- ті стовпи, розкидані в пустинї,

Гіена і шакаль живуть під його тінню.

Я бачив Софії ясиоблискучі криші

На сонцї врому в сиянні золотому.

Оглядував кругом сьвятилище тим часом,

Як у йому моливсь грабитель Мусульманин.

СЫУ'.

Но ти стоїш один з нових і древнїх храмів,`

З тобою ніяка сьвятиня не зрівнялась,

Достойнійщий з усіх Єдиного Сьвятого!

Як запустів Сіон і Єгова покинув

Сьвятилвще своє, _ що в честь його і славу

З'умів би сьвіт создать велишнїще над тебе?

В тобі і маєстат, ~і велич і потуга,

І слава й красота, і сила, все зложилось,

Злетілось, процвило під віковішнїм склепом

Богослуженія без плями, без пороку...

СІЛЇ.

Ввійди, і він тебе огромом не подавить.

Чому? Він не зменшивсь, а дух сьвятого міста

Обвіяв і підняв твого живого духа:

Кольосом він зробивсь, і по собі знаходить

Тепер таке житло, в котрім немов внтають

Його великіі надії на безсмертє.

Колись, так як Сьвятих тепер Сьвятая бачиш,

Сподобиш ся, коли того собі заслужиш,

Побачити лицем к лнцю самого Бога,

І він твоїх очий сияннєм не ослїипть.

СЬУІ.

Ідеш, і храм, тобі здаєть ся, виростає,

Так мов росте гора, як сходиш на вершину.`

Се так обманює краса велишня око.

Храм ширшає що дальш і, мов якась музика,
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Гармонія всього сповняє необ”ятність.

Багаті мармори; багатша й іх живопись;

Кругом по алтарах лампади золотіі;

А купол - верх краси легких структур воздушнпх_

Пливе під небеса, і хай основи в землю

Уперлнсь, він уже немов до хмар належить.

СЬУІІІ.

Всього не бачиш ти, а мусиш поділити

На части, щоб усе велике созерцатп.

І, як той океан затонів робить много,

Що очи нам беруть, так душу на близькі тут

Предмети напрнгай, і ипинюй власні мислї,

Поки промовисті пропорції всї вивчпш:

Тодї розвернуть ся перед очима в тебе

Всї ґрадуляції, частпна по частпнї, -

Все сяєво сяйне, котре не ааблищало

ІІроміннем в один раз не по своїй несилї,

СЬУІІІ.

А по твоїй винї. Зовнішні наші чувства

Не зразу все обнять зуміють, що ми бачпм.

І, так як ми знайти не можемо виразу

Для найміцнїйших чувств, _ бо всяке слово млнве,

Так само і сей храм, усе превосходящий,

Всеподавлающий, аневажує наш погляд.

Великий над усї, на первий раз він давить

Природу в нас дрібну, духовну нашу малость,

Аж поки, ростучи з його величнім зростом,

Наш дух огром його возможе соаерцатп.

СЬІХ.

Постій-же і навчись! В сїм оглядї єсть більше,

Нїж око дивнимп дивами вдовольнити, -

Більш, нїж сьвящепний страх, що нам велить вкло

[нитись

Перед невидимим, або хваленнє просте

  

ы
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Великих майстерів, що согворвли диво,

Якого прежній час. ні майстерство, ні думка

Яввти не змогли. Високого криниця

Тут глибиню свою являє; розум людський

Черпае золотий пісок, і розуміє,

Що зможе чоловік своїм умом зробити!

СЬХ.

Або у Ватикан ходім на Лякобиа

Дивитись, як тяжкі приймав міцно муки,

Облагороджені. Тут вкупі і отецька

Любов, тут наче й бог терпить нелюдську болість.

Шкода бороти ся з дракоиом, що обвив ся

Своїми кольцямп кругом жерця міцного!

Шкода пручати ся із ядовптим цепом,

Що обтягнув його немов живим канатом!

Довгелезний той гад за мукою знов муку

Усім тром завдає і давить дух за духом.

СЬХІ.

Або подивимось на бога того лука,

ЩО 66 не хпбліочп. Поезії і жизнї

І сьвіту божествоі Се сонце у людському

З'явилось образі, із членами людськими,

Увесь спяе він від радощів побіди.

Се зараз тятиву спустив; стріла майнула,

І лик його блнщить безсмертним відомщеннем.

Погорда ув очах у нього, в ярих ніздрях

І сила й маєстат як блискавпця сьвітять,

І в погляді його уже вбачаем Бога.

СЬХІІ.

Но в Формах сих ніжних, - у сні тому любови,

Що він прнснивсь якійсь самітнотихій нїмФі,

Котроі серденько зітхалэ по безсмертнім

Коханку з висоти, та в неземнім вндїнні

І збожеволїло, - уся краса чудовна

В тих Формах вилилась, яку коли наш розум,

і
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В мечтаннях огвяних благословеиво бачив,

Як всякий помпсел був прямо гостем а неба,

Безсмертя сиввом. Тоді немов би зорі

Обстали голову і сотворилп - Бога!

СЬХІП.

Коли-ж той Прометей уврав огонь у неба,

Що носимо в собі, ва нього розплатив си

Той, хто від неба мав енергію сей мармор`

Натхнути славою, по всї віки живою.

Коли він тесаний рукою чоловіка,

Не чоловіча в нім, а божа сяє дума.

І осьвнтив його сам час: анї єдиний

Волося вавиток не взявсь у нього прахом'.

Не бачимо на нїм годів давнсзннх тиннту,

Він дише поломєм, котре його вродило.

СЬХІЧ.

А де-ж се дїв ся він, пільгрим моєї пісвї,

Той що попереду сповняв її собою?

Щось опіанив ся він і надто вже загаявсь.

ого нема вже: ее його останнє слово.

Скінчив мандрівку вже, скінчились його мрії,

І сам він з ними зник. Коли він був що-иебудь,

А не Фантазія, коли його лїчилп

Між тими, що живуть і мучить ся на сьвітї, -

Покиньмо вже його, нехай іде в запомин

ого непевна тінь, -- в запомии і в руїну,

СЬХУ.

Що все загортує - і вещества й дихаивє,

І все, що маємо - у свій смертельвий саван,

І простирає скрізь туман, імлу сумиую,

Що все крізь неї нам видїннями здаеть си,

І хмарою від нас все осяйне закрив,

Що й слава вже його смеркатиме, ан вечір,

І нолусьвіт 'ії здалека буде мрігп,

Немов хитаючись над бездною темноти, _
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Міверний полусьвіт, сумніщий і від ночи;

Бо вів турбує нас у поглядї на речі,

СЬХУІ.

І посилає нас у ту страшну безодвю

На довідки, що з нас постане, як ми будем

Чнмсь меньшим ніж тепер у сім мізернім тілі,

І на чудпі меч-ги про славу віковічню,

І - щоб ми стерегли там з імя свого спомин,

З імя, котрого більш не будемо вже чути, -

Не будемо вже більш - о прещаслива думвоі _

Сотворені про жизнь і про її турботи.

І справді - буде з нас придавленого серця

Страшним тим тягарем, що піт береть ся кровю.

СЬХУІІ.

Мовчи! із глвбивї якийся голос чути.

Щось протагом гуде оддалекп в безодні,

Страшенно, так немов увесь народ болїа

Якоюсь раною, котрій нема вже лїків.

У бурі й темряві безодня розступнлась,

І рине в під землї тїний-прпвиддїв купа.

Між ними тївь одна царицсю здаєть ся.

Вже без вінця вона, бліда, но ще вродлива.

В печалі матернїй держпть вона дитинку,

Котрій тепер уже її байдужнє лоно. '

СЬХІ/'ІІЬ

Царськая памолодь! де ти від нас поділась?

Не вже бо вмерла ти, надїв многих націй?

Чом не забув тебе у нас твій гроб холодний?

Узнв би, не таку велишню й дорогую.

0 півночі сумній, як серце, що болїло

Над немовляточком, смерть зупинила муку.

З тобою утекло і те, що мало щаетє,

І те, чого ми всі надальше сподївались.

Ті наші острови, імперії, оселї,

Покинула вон у повні всїх роскошів.
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І.

СЬХІХ.

Селянка у нуждї народжує безпечно:

Чи то-ж тобі таку, щасливій, муку знати?

Тебе-ж усі кругом любили, обожали -

І ті, що по царях нс плачуть, будуть лнтн

Гарячі по тобі, о ти, свободи серце!

Тепер вона про всі свої забуде біди:

Бо ся одна іі печалнть над всі иньші,

Яко-ж веселксю була єси їй в небі.

А ти, самітнину в велишности престола,

Дитини мертвої пренещаслнвнй тату!

СЬХХ.

Із верету були твоі весільні шати;

Любин твоєї илід`~узявсь холодним прахом.

І ту положено у прах, що міліони,

В прихильності своїй, іі боготворили,

Ясноволосую Дочку Британських Висот.

Як певно звірпли ми їй свої надії!

Не сподіваючись, щоб нам вона сьвітила.

Ми думали, її дітям наш плід послужнть,

І се внованнє нам було, як пастухови

На небі зіроньки. Ні, метеор блиснув нам.

СЬХХІ.

О горе нам, не їй! вона бо спить блаженна.

Непевна похвала народніх уст лсстивих,

Язик народників,“оракул сей Фальшивий,

Що мов подзвінне те царям ув уші дзвонить

З початку самого, з настання монархізма,

Аж поки в ярості народи стрепенуть ся,

Щоб за -мечі й ножі вхопити ся кріваві,

І дивная судьба, що губить всемогущих,

Що вергає тягар на рівновагу сили

І перетягує в руїну іх престола, -

СЬХХІІ.

Се може-б і ії була нещасна доля.

Та ні, противить ся сій думці серце наше.

.-1 ' .

-г-и ` _ _\ 2
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'Гака і молода і добра, і вродлпва, _

Велика, а врага нї одного не мала,

І де-ж вона тепер? О, скілько звяаей ніжних

Норвала разом смерть! Від панотцн монарха

'Та й до останнього у царстві селянина,

Мов електричний цен, тяжка печаль простерлась;

Удар її мов трус землі був, і все царство

Потряс: бо так нїхто ніде, як ми, не любить.

СЬХХЦІ.

-Ось Немі! сховане проміж ховмів лїсистих,

Недостуиве воно вітрам дереволомцям,

.Що з коріиам дуби із ґрунту впрввають,

Бурхають піняву під чорні хмари хвилю,

І океан в його предїлу виганяють.

Вони, хоч не хотя, се озеро мпнають,

›І аеркалом воно блищить собі овальним,

Тихе, як задуми ненависти страшної.

Шщо лиця його холодного не движе;

Мов еонвий вуж, воно само в собі круглплось.

СЬХХІУ.

А поблизу його Альбано води сяють,

Течуть із. любої сусідньої долини.

Там далїй славний 'Гибр звиваеть ся велишно,

›І океан за ним у Ляціюм той плеще,

Де пісня виросла еиічня про Троянця,

Которого зьвізда над Римом васпяла.

Но праворуч дивись: тут Ціцерон од Риму

Втїкав оддихати, як од важкого духу;

А там, де горізонт закрили сииї гори,

Горацій від його знаходив одпочинок.

СЬХХЧ.

Но я заговоривсь. Мій пілігрим добив ся

'Сьвятнлища свого; пора нам розлучитись.

Ву, так тому і буть. І він, і я, обидва,

~Скінчпли вже, вважав, свою мандрівку довгу
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Та позирнемо ще на Середземне море.

.Воно й його й мене витав любим плеском.

Тепер з Альбанських гір вбачаемо ми друга

Своєї юности, - той океан, которий

Під нами розвивав свої кипучі хвплї

Від миса Кальпського до Чорного Евксина,

СЬХХЧІ.

Що миє береги лазурні Сімплєґадів.

Довгелезні годи, _ хоч їх і не багацько,

А довгі дуже: бо на нас обох зробили

Безощадний свій ріб. Через гіркі турботи

Зістались немаль там, де ти й розпочииала.

А все-ж таки ми вдвох проходили не дармо

Свою смертельную, свою важку дорогу.

Нам плачено за жизнь, і ось вона, та плата:

Нас небо веселить, земля і море тішять

Так, або так, уваж, мов ми одні на сьвітї.

СЬХХУІІ.

0, що, коли-б моїмужитлом була пустиня,

І гарний женський дух там пробував зо мною І'

Коли-б я рід людський забути міг на віки,

Одну її любив, ненавидів _ нікого!

0 елементи: ви, що в вас а благородство

Черпаю! сотворіть мені таку істотуі

Чи вже-ж менї по вік даремно міркувати,

Що женський дух такий блаженний десь витав,

Хоч рідко, рідко нам дае се щаств доля,

Щоб ми лицем к лицю могли з ним сообщатись..

СЬХХУІІІ.

Блажен, хто по гаях гуляє манівцями,

І хто сидить один на березї самітнім,

І хто бесїдув з глибоким океаном,

І слухає його музику без перерви!

Не менше я люблю і чоловіка, тілько

Природу - над усе, за наші розмовляння, _

г.. . -щіі'нъ-І: -



_- 174

В котрих зрікаю ся всього, що я на сьвіті

Чи єсть, чи був, чи міг би чимся бути,

Щоб із Вселенною змішатись воєдино

І чути мовчки те; про що мовчать не вмію.

СЬХХІХ.

Грай, океане, грай! коти глибокі хвилі!

Без ліку кораблі тебе снородять марно.

На сусі чоловік руїну зіставлнє, `

А береги твої впиняють його силу.

Усі крушення тут, на водянім просторі, -

Одні твої діла, а ярість чоловіка

Звикає без слїда` хнба ще сам він кане,

Мов капля дощова, в твою безодню. Крикне,

Забулькотить, і зник, без гробу, без подзвону

І без плачу по нім похований, незнаний.

СЬХХХ.

Не знать його ступнів на манівцях хвилясгих,

Нс грабить сей хижак твої поля безкраї.

Устапеш, і нема його на спині в тебе.

Руінную його ти силу зневажаєш

І вергаєш його від себе аж під небо.

І в піні він твоїй, у піні жарговливій,

Злітає скиглячи, і молить свого Бога,'

І той йому якусь непевну шле'надію

У тихій пристані. Знов кидаєщ на землю:

Упав, - лежи-ж тепер і знай мою потугу!

СЬХХХІ.

Ті армаментн, що громами громлять стіни

На скелях камяних будованих Фортецій,

Що нації тремтять з монархамн на тронах,

Сі левіаеани, котрих дубові ребра

Дають строітелям їх титло прехимерне

Твоїх владнк-царів, війни законодавців,

Про тебе -~ іграшки. Мов сніг летить по вітру,
уТак розлітають ся на шматє в хвилях бурних,
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У хвилях, що знесли незвитяжну Армаду

І потопили Фльот під мисом ТраФальіаром.

СЬХХХІІ.

По берегах твоїх імперії стояли,

Тай позникали всі, оиріч тебе самого.

Де подівали ся Ассирія, Картаіо,

І Греція, і Рим? де сила їх і слава?

Ти береги іх мнв за часів їх свободи,

А потім - як вони тиранам покорялись.

Пришельці їх, раби і дикарі воюють;

Руїна їх царства в пустпні обертає ; \

А ти зіставсь, як був. Яким ти сьвіт побачив,

Такий тп і тепер, - ревеш собі, гулявш.

СЬХХХІІІ. .

_ О славне зеркало! в тобі Всевишній сяе,

Чи тихо ти стоїш, чи граєш в хуртовинї,

Чи вітерець тебе, чи гуррикан хвилює.

На півночи в ледах і на полудни в спецї,

Величен всюди ти, у кожну добу й пору,

Без краю, без кінця возвишенно прекрасен.

Ти образ вічности, Незрвмого трон пишнпй,

Зі дна твого взялись чудовища морськіі;

Тобі всі клімати покорствують однако.

'Гечеш собі страшний, незглнблений, самітний.

СЬХХХІУ.

І я любив тебе; ще бувши малолітком.

Жадан я, щоб носив єси мене на грудях

І гратись дозволяв з твоїмв бурунами.

Вже й немовлятком я любив твоі прибої:

Вони були моїм восторгом несказанним.

Коли-ж гуляли вже і грали страховинно,

Мені той страх здававсь мов забавна малому,

Бо я дитиною твоєю народив ся; -

Звіряв себе твоїм ревучим, сивим хвилям,

І руку клан тобі на гриву, як і досі.

„ . _,. гад-„ЪЪ'Ж
" - ` 2;'- дь д 1 ~ ` 1"Іди-"Чт, -І
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СЬХХХУ.

Скінчив ся мій урок, і пісня моя вмовкла,

І ов луна, мое останнє слово вмерло.

Пора вже довгим сиам чарівним перерватись,

Пора згасити вже полуношню лампаду,

Що я писав-писав. Коли-б умів я краще

'Га достойнїш мене і любих Муз писати!

Но я тепер не той, що був колись, і мрії

Не так вже осязио летять передо мною.

І пламя, що жило в моїм увображенні,

Поблідло вже тепер, ослабло, захиталось.

СЬХХХЧІ.

Прощайте! слово се промовити я мушу.

Уже й промовлеие, і відтягло розлуку.

Однак прошайте! ви, що йшли слїдом за нами,

Аж до останньої обох мандрівок сцени.

Коли мій пілігрим у вас зіставив душу,

Що перш була його, коли про нього спомин

Живе в вас хоч один, недармо він сандалї

І посох свій носив. Прошайте, люди добрі!

Нехай аістанеть ся із ним печаль-турбота,

Коли яка була, а з вами _- розум пісиї.



дописки до четвертої пісні.

1. Стр. ІІ., ст. 118.

Цг'белою вона, що вийшла з океани.

Цібела _ богиня землі. Видумала бубон,

еопілку і ветеринарію. Греки вважали її за дочку

сонця, за жону Сатурна, за матір Юпітера, Юнонв

і инших богів.

'2. Стр. ХІІ., ст. 122.

0 дожу Дандольо, воеьмидссятилітку!

Генріх Дандольо почав доживати року' 1192,

як пійшов йому восьмидесятий рік. Як узяв Царь

град, командуючи особисто, було йому вісімде

сять сім год. Того-ж року підгорнув під Венецію

чотири з половиною части імперії Романії, як

звали тоді римську.

3. Стр. ХІУ., ст. 122.

„Стяз Лева" крізь огонь його й'крізь кров но

сила на суші.

У Байрона: Тііе „Ріапіег оі' Ьіоп“, се єсть

Лев Сьв. Марка, стяг республики.

4. Стр. ХУІ., ст. 123.

Іа; визволила з ншв сттшееькая Муза.

Повість про се оповідає Плютарх у жизнї

Нїкія. '

5. Стр. Ь., ст. 183.

Кров, очи, серце, пульс нам про Дарданця ска

жуть.

У Байрова так:

. ................ ше Ііауе еуеѕ,

чхйльд гвгольд. 12

.
,

,

\ .

.` _ і 1,'1, .- '_~€~-:

\\



-178

Віооб, рпІѕе, аті Ьгеаѕі сопііпп сііе Ват-бан

ѕсііерііегкі'ѕ ргіѕе.

Се есть: „Маємо очи, кров, пульс і днханвє

- приз Дарданського пастуха" (нагороду за яблуко,

що подав богині).

6. Стр. ЬХУІЇ., ст. 139. .

На стику легкому гори, _- 1'млм тот тезхо.

Храм Клітумнуса, над річкою Клїтумнусом,

між Фолїньо і Сполето. Байрон пише, що се

найлюбіще місце в Італіі. .

7. Стр. ЬХХУІІІ., ст. 142.

Ти мене-сирото йтерій, що погибли.

Рим годилось би назвати батьком, а не не

нею; та слова Нота і пгЬѕ - женського роду.

Однако наш Київ, дарма що він роду мужського.

назвав первий літописець матірю, а не батьком

уеїх руських городів.

8. Стр. СІ., ст. 149.

Окакали через тим...

Скакати через тин те-ж саме, що скакатп

в гречку. Літопись Самоввдця оповідае, що жінка

гетьмана Дорошенка Петра „скочила через плот

з молодшим“.

9 Стр. СП., ст. 150.

Немрущиа: Гострі, на шокаа: уже вялиаг.

А Геспер - вечірня зоря. Геспером звали пла

нету Венеру, як вона з'явилась по заході сонця.

А до сходу сонця звали її Люціфером. (В тексті

через помилку стоіть „Гесперід“ - треба читати:

Геспері).



Оповістка.
 

ІУкраїнсько-руська Видавнича Спілка" ви

дала доси отсї книжки:

В першій серІї :

Ціна в короновій вал.

. С. Коналїв. Девертнр і иньші оповідаия . . . 1'60 К.

. Іван Франко. Поеии. .......... 1'60

0. Кобилянська. Покора і иньші оповіданн . 140

іо де Моиасаи. Дика пинї і иньші оповідапн 1'30

І. Франко. Полуйка іин. борисл. оиовідапи 1'40

. ІІ. Ійобринеька.. Дух часуіивьші оповіданя . 160

. Бнут Гамсун. Голод, роман ........

. Леся Українка. Духи і ирії. Поевиї

. С. Коналїи. Громадські проинсловцї, опов. _

. Уіллїни Шекспір. Гамлет, принц даиський

. Генрик Понтоннідан. Ів хат. Оповідани

. Богдан Лепкий. З жити. Оповідани.. . . .

. Ґсргарт Гауптиан. Візвик Геишель. . . .

. М. Коцюбинський. В иутнх шнйтана. Оішнід.

. У. Шекспір. Приборнана гоструха .

. Панас Мирний. Лихі люди .......

. В. Короленко. Судний день ........

. У. Шекспір. Макбет ...........

. Іі. Ґупков. Урівль Акоста ........

. У. Шекспір. Воріоляи ..........

. М. Яцнін. В парстві сатани ........

' . Панас Мирний. Моровенко ........

' . Лесь Мартович. Нсчитальник. ......

24. М. Коцюбинський. По людському, . . . .

,_.›_.›..._._.,_.,...._›_.,...›т|_<,
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25. В. Орнан. Скаианий сьвіт, драма ..... 100

26. Василь Стефаник. Дорога, новелі ..... 1'60 „

27. У. Шекспір. Юлїй Цевар ........ 1'60 „

28. Л. Толстой. Відроджеие, (З томи) ..... 25-60 „

29. Е. Гавлїчек-Воронский. Вибір повний. . . 1-60 „

30. Ф. Заревнч. Хлопська. дитина . . . . . . !'80 „

31. І. Франко. Коваль Басніи ........ 1'60 „

32. У. Шекспір. Антоній і Клеопатра ..... 1'8-і „

33. Е. Тимченко. Калевала. ....... . . . 300 „

34. 0. Витренко. Пан Природа іин. оповідаим 1'40 „

36. У. Шекспір. Багато галасу в нечевла 160 „

36. Іван Франко. Сїи казок, иовелї . . . . . . 140 „

37. Сидір Воробкевич. Над Прутом, иоезиї . . 160 „

38. Уіллїям Шекспір. Ромео і Джульета. . . 1'80 „

39. ІЕ. Сроковський. Оповідапя . . . ..... 1'40 „

40. А. Бринський. Пальмове гиллн, (З'ОО) . 2-00 „

41. 0. Кониський. Молодий він Макс. Одинця . ё'ОО „

42. Ґю де Монасан. Горлэі і иньші оповідапн . 1'30 ,

43. В. Кравченко. Буденна жита. Оповіданн . . 2'00 „

44. Уіллїии Шекспір. Король Лїр . . . . . . 1~80 „

45. Д. Луніанович. За Кадильну, повість . . . „

Ііб. Г. Ганна. Подорож на Гарц. . . . . . . . 1'20 „

47. І. Франко. Захар Беркут (брош. 1'20) К. опр. 1'60 „

  



481. Шекспір. Міра не міру. . . . . . . . .

49. М. Копюоннськіі. Повдиноиі ин. опов.

50. 0. Стороженко. Марко проклятий, поеІв . .

51. С. Боввдїв Рибодони ...........

52. Маріо Вовчок. Народні опонідянн. т. І. (1'60)

53. ІІ. Мирний. Серед степіп. Оповіднпя . . . .

54. Е. Ярошішсьвв. Перекиньчики ......

65. В. Винниченко. Повісти й оповід. . . . .

56. Л. Ыартович. Хитрий Ненько .......

57. В. Вересаєв. Записки лікаря . . . . . . .

58. Ц. Вовчок Народні опонідапя Т. 11. (1.60) .

59. Ы. ҐорЬШ. Малыш і шіші (шов . . . .

60. Ц. Доршшя. Еояповитор і икші опов. . . .

. а
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61.Ю.Звєр.деґенди............. :

62. А. Чехов. Зноре і инь. опов. . . . . . . . „

68. Н. Воорнноьва. Ядвя і Натруся та янь. опов. „

64. Д. Лукіннович. Від крикди, повість . . . . „

65. А Чайковсш. Оповідпнн. . . . . . . . . „

66. Щдрво Вовчок. Народні оповідаия т. Ш. . „

67-68. І. Левицький. Хиари. . . . . . . . . „

69_70. Е. Золя. Шериіниль . . . . . . . . . „

71. 0. Павовей. Оповідапи . . . . ..... . '00 „

72. І. Франко. На донї природи........ '60 „

73. Кароль Вавцві. Нвродність і її початкп (0 60) 1'00 „

74. Фр. Енґельс. діодвік Фаврбах. . . . (0'50) 0'90 „

75.01). Епґельс. Початки одинн,. . . (1'50) 1'90 „

76. Ш. Сеньобо. Австрия н Х стояітю (0'80) 190 „

77. В.Вудзкновськні. Хлопськи посідість (200) 2'40 ,

78. В. Фднннріон. ІІро небо ...... (2 00) 240 „

79. Ы. Драгонвнів. Переписка (вичерпано) . . 1-80 „

80. С. Стенняв. Підзеяна. Росии ..... (З 00) 8'40 „

81. Адріан. Аграрний процес у Добростанах (1'00) 140 „

82. І'. '1'ен. Фільософія штуки . . . . . (1'00) 1'40 „

83. Дж. Інґрем. Історія політ. еконояі'і . . . . 400 ,.

84. .. Феррієр. Дарвін'івк. ....... (1:30) 1'70 „

86. . Еонрад. Національне екононія . . . . . 2'30 „

86. В. Стефанин.Мое слово, оповіданя .....' 4-00 „

87. Ш. Маоперо. Старинна історія схід. народів т. І. 2'80 ,

88. М. Коцюбинський. Утрішний сьвіт.0повіданн 2'00 ,

89. 0. Кобилянська. До сьвіта.. Цовекі і нариси 2-40 „

Притотонляють си до друку або друкують ся:

І. Франко, Воа Сопѕігісіог; Шірер, Історія Жидів;

В. Лепкий, Оповідавн; В. Винниченко, Опоніданя; Сторо

женко, Історія середновіч. л'ітератур; Раябо, Історія фран

цузької революції; Карєов, Фільософія історії; Вупдт,

Пробдени фідьософії.

Книжки під чи. 73-84 друковані в давній другій

серії (Науковій Бібліотецї). Цифри в скобквх подані зе бро

шуровані принірнякя.
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